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Politiek bestuurder in de spotlight
Wij spraken voor u met: Tjeerd de Groot.
Sinds maart 2017 landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer voor D66, voormalig NZO directeur, en daarnaast veel werkervaring
in diverse functies die verwant zijn aan landbouw(beleid) op het ministerie.
Waarom bent u de politiek in gegaan?
“De reden hiertoe is dat ik de politiek erg
vast vond zitten in een polariserend debat. Hierin heeft ieder zijn eigen gelijk.
Aan de ene kant zie je partijen die traditiegetrouw dichter bij landbouw staan.
Zij communiceren over ‘de beste boeren
in de wereld’. Daarin hebben ze gelijk.
Aan de andere kant van de zaal zitten de
partijen die zeggen: ‘We hebben ook wel
de grootste problemen die betrekking
hebben op de landbouw’. Daarin hebben ze ook gelijk. Beide partijen kunnen
dit onderbouwen. Maar boeren hebben
er zelf helemaal niets aan, dat ieder zijn
eigen gelijk heeft. We moeten samen,
echt mét elkaar, kijken waar we naar toe
willen. Duurzaam in alle opzichten, zowel
economisch als op een toekomstbestendige wijze van landbouw bedrijven. Ik
heb daar wel ideeën over en wil kijken
of ik een brug kan gaan slaan tussen die
partijen. Dat klinkt eenvoudiger dan het
is. Daarom is het zo belangrijk om ook
de steun van de boeren te krijgen. Het
is hun bedrijf, hun inkomen en hun toekomst. Ik probeer vanuit de praktijk de
problemen te inventariseren waar boeren die werken met het idee van kringlooplandbouw tegenaan lopen, zodat we
die problemen in de politiek op kunnen
lossen”.

Wat zijn volgens u momenteel de
grootste problemen in de melkveehouderij?
‘Het verdienmodel sluit in mijn ogen onvoldoende aan bij de noodzaak om goed
voor je land en de biodiversiteit op je bedrijf te blijven zorgen. Produceren door
vooral te sturen op de kostprijs en alsmaar het verhogen van efficiency staat

daar haaks op. Wanneer een Chinees op
Schiphol aankomt wordt hij daar in het
Chinees begroet op een prachtige plaat
van Friesland Campina. Hierop zie je oud
grasland, een hoge waterstand, een ouderwetse molen en een gezinsbedrijf afgebeeld. Blijkbaar is dat geld waard. Daar
moeten we iets mee. Het plaatje moet
echter wel blijven kloppen’.

Wat zou een goed plan van aanpak
zijn om deze problematiek te lijf te
gaan?
‘De meeste boeren worden nu gedwongen om in te spelen op de uitdaging van
de markt. Concreet betekent dat, productieverhoging en intensivering. Veelal
gaat dit ten koste van het landschap
en de biodiversiteit, terwijl dat juist een
onderdeel van het verdienmodel is: Het
mooie weidse landschap, met haar slootjes, oud grasland en weidevogels, dat
maakt Nederland. Efficiency en schaalvergroting staat op gespannen voet met
die karakteristieke kenmerken.
Deze karakteristieke kenmerken moeten
zich vertalen in een meerwaardeproduct,
dat je voor meer geld kunt vermarkten.
Zodat je niet persé met een hogere productie je kostprijs hoeft te drukken. Er is
vijf keer zoveel ruimte wanneer je gaat
denken vanuit de opbrengst in plaats
vanuit de kostprijs. Maar blijf je de kostprijs als uitgangspunt houden dan houdt
dit in de praktijk in dat de boeren zichzelf
kleine marges gunnen. Denken vanuit
opbrengstperspectief opent veel mogelijkheden, dat realiseren veel boeren zich
nog niet. Dit vereist wel de bereidheid
om de hoeveelheid melk die je produceert daarop af te stemmen, alsmede de
wijze van productie daarop af te stemmen. Dat kan alleen samen met je melkverwerker, je coöperatie. Alles hangt
met elkaar samen, ook dat is een soort
kringloop. De enige manier om dit te realiseren is met elkaar. Daarvoor moeten
we samen, met de gehele sector en aanverwante partijen, tot een gedegen visie
komen’.
Hoe ziet u de toekomst van de
melkveehouderij?
‘Ik ben optimistisch over de toekomst
van de melkveehouderij. We staan wel
op een tweesprong. Gaan we door met
de ingeslagen weg van efficiency of
gaan we ons werkelijk onderscheiden
op de markt, ook in de primaire sector.
Dit laatste zou betekenen dat je primaire bedrijf onderdeel is van je product.
Naast de melk die je produceert zijn ook
je land, je gezinsbedrijf, het gras en de
weidevogels allemaal onderdeel van de
authenticiteit van je product. Nu is de
melkveehouderij in tegenstelling tot de
intensieve veehouderij nog zichtbaar,
maar het gaat verder dan koeien in de
wei. Er is de afgelopen tijd meer bewustwording gekomen voor de bodem,
maar er wordt niet écht iets mee gedaan.
Het moet meer zijn dan imago, het gaat
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erom of je nu echt goed voor je land wilt
zorgen, voor de biodiversiteit zowel óp
als onder de bodem’.
Waar moet de NMV zich als belangenbehartiger volgens u op gaan richten?
‘Zorg dat je in de coöperatiebesturen
ook het gesprek aangaat, om samen een
visie uit te rollen voor de gehele keten.
Zorg dat er daar ook gesproken wordt
over hoe je het bedrijf aan je kinderen
over wilt laten. Jullie hebben destijds een
punt gehad met melkquota, dat moet ik
eerlijk bekennen, maar NMV kwam met
de oplossing de markt af te willen schermen. Dat was geen echte oplossing, dat
ging veel te ver voor de positie waarin de
melkveehouderij op dat punt al ontwikkeld was. Dat was niet realistisch. De oplossing zou wel gezocht kunnen worden
door binnen coöperaties afstemming te
zoeken in hoeveel melk je nodig hebt
om aan je strategie van melk van meerwaarde te kunnen voldoen. Waar ter
wereld je die melk vervolgens verkoopt
maakt niet uit, als er maar geld verdiend
wordt’.
Welke vraag zou u aan de volgende
bestuurder willen stellen?
‘Ik ben benieuwd naar hoe mijn collega
Jaco Geurts denkt over mijn idee van
kringlooplandbouw’.
Welke boodschap wilt u meegeven
aan de leden van de NMV?
‘Ga met elkaar kijken wat je op je bedrijf
zou kunnen verbeteren in je volledige
kringloop. De kringloopwijzer, zoals hij
nu is, betekent alleen maar op efficiency
sturen. Iedereen wil zoveel mogelijk li-

ters per kilogram fosfaat produceren.
Wat je werkelijk moet doen is eens goed
kijken naar hoe gezond is mijn bodem,
hoe gezond voer ik mijn koeien. Gezondheid is belangrijker dan een hoge productie. Maïs is bijvoorbeeld goed voor
de productie, maar hoort het echt bij de
koe, of in het Nederlandse landschap?
Blijf jezelf de vraag stellen of het echt
past. Zorgt dit voor betere mest? Ik zeg
niet wat je moet doen, maar blijf wel kritisch naar je bedrijf kijken. Mest, bodem
en de gewassen zijn stuk voor stuk belangrijke elementen op je bedrijf. Moet
je, je dan vooral gaan richten op een
hoge productie per koe? Of moeten we
ons gaan richten op de hele kringloop en
wat daarvoor uiteindelijk het beste is? De
kringloop is breder dan efficiency in de
Kringloopwijzer. Ik hoop dat we daar met
elkaar aandacht voor krijgen’.

NMV op Twitter
Jaco Geurts@JacoGeurts
Wens #CDA: een minister LNV
komt uit. Ik zie uit naar de samenwerking met minister Carola
Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
Tjeerd de Groot@TjeerdD66
Minister Kamp zegt toe #Kringlopen mee te nemen in de op te
stellen bodemstrategie #kringlooplandbouw @MinisterieEZ

Opnieuw weiden zorgt voor spannende tijden
Het afgelopen jaar is de discussie over weidegang als nooit tevoren opgelaaid. Verplichte weidegang heeft het uiteindelijk
niet gehaald in de Kamer, maar de maatschappelijke druk heeft iedereen ervaren. (Op)Nieuw starten met weiden is niet
niks. Toch hebben honderden melkveehouders het afgelopen jaar de handschoen opgepakt en zijn gestart met weidegang.
Zo ook Peter van Beest, bestuurslid van de NMV. Wij spraken met hem over deze nieuwe bedrijfsstrategie.
Wat was voor jou de reden om te gaan
weiden?
‘Afgelopen jaar kwam er een brief van de
melkfabriek dat de weidepremie omhoog
ging naar 2 cent. Ik heb het toen weer eens
doorgerekend. De koeien stonden meer
dan 40 jaar opgestald, geen koe kende het
weiden. Wij boeren op zware kleigrond
en zetten altijd in op zoveel mogelijk voer
van eigen land, waar we zuinig mee om
gaan. Nu die 2 cent erbij kwam was het
de moeite waard om te heroverwegen.
De discussie verplichte weidegang wordt
steeds op het nippertje afgewenteld. Je
kunt denken ‘een ander moet het maar
doen’ maar omdat er nu nog compensatie is wilden wij met deze argumenten zelf
de keuze maken. Wellicht helpt het ook
verplichting van weidegang voorkomen.
Op dit moment kunnen wij ook de investeringskosten voor afrastering, hekwerk en
drinkbakken nog terugverdienen’.
Wanneer zijn de koeien voor het eerst
naar buiten gegaan en hoe was de
aanloop naar die dag?
In de tweede week van april zijn de koeien
naar buiten gegaan. De aanloop was heel
druk: Een stuk koepad, afrastering en hekwerk moesten gerealiseerd worden, zodat
de koeien niet onze tuin in zouden lopen.
Ik wilde ook niet dat ze uit de sloot zouden
gaan drinken, dus moesten er waterleidingen aangelegd worden. Binnen moest een
stuk muur van het voerhek weggehaald
worden, voordat ze echt naar buiten konden. Er konden geen 130 koeien door het
bestaande hek, dus hebben we de stal zo
aangepast dat het nu wel kan. Dat bete-

kent ook een nieuwe looproute. De koeien
kennen de route naar de melkstal, maar nu
snapten ze niet dat ze de andere kant op
moesten lopen. Dat was wel even wennen.
De grasgroei kwam al vroeg op gang dus
moest alles snel klaar. We hadden buiten
alles met breed lint afgezet, waarbij ze
eerst in een klein weitje naast het pad kwamen, niet gelijk de volle wei op. Daar stonden we met een paar man omheen. We
hebben de koeien met tien tegelijk naar
buiten gedaan. Als ze een beetje aan het
licht gewend en rustig waren konden ze
de weide in. De koeien waren geen stroom
gewend. Het was voor mij best spannend.
Eigenlijk was het voor ons allemaal wennen. Toen ze op een gegeven moment buiten liepen en de stal leeg was, vonden we
het dan ook een vreemd gezicht’.
Hoe vergaat het de koeien in de weide?
‘Ze eten redelijk gemakkelijk gras, omdat ze op stal ook altijd vers gras krijgen.
Wat wel gebeurt is dat de koeien bij regen, of wanneer ze het zat zijn, bij elkaar
gaan staan. Hierdoor is er eerst veel stuk
getrapt. Gelukkig was de grond op dat
moment redelijk droog. We hebben hier
zware klei in een laaggelegen gebied wat
een meter of vier lager ligt dan het dorp.
Achterin de polder staat het watergemaal
om het waterpeil omlaag te krijgen. Allemaal 50-65% afslipbare kleigrond, daar
moet je wel voorzichtig mee omgaan.
Ik heb in het begin elke keer met draad
een platgetrapt stuk afgezet zodat ze niet
steeds op hetzelfde stuk zouden gaan
staan. Het heeft drie weken geduurd voordat ze gingen liggen in het land. Op stal

voer ik ook vers gras. Zo blijft het rantsoen
zoveel mogelijk gelijk. Binnen een week
wisten de koeien al dat zodra ik aan de
deur rammelde, ze naar buiten gingen. Ze
stonden allemaal te loeien, klaar om naar
buiten te gaan. Eenmaal buiten was het
even vreten, en dan waren ze het al snel
weer zat. Na een half uur wilden een paar
weer naar binnen, en liep de rest ook vaak
mee naar voren. Warm weer met veel zon
waren ze niet gewend, dat vonden ze niet
fijn. Net als regen. Dan gaan ze met zijn
allen bij elkaar staan en willen ze naar binnen. Dat kom je allemaal tegen. Het was
voor mij ook inspelen op het moment. Nu
doe ik ook de pinken naar buiten om hen
alvast te leren wat verschillende weersomstandigheden zijn. Zo lang ze maar rustig
in de wei blijven komt het wel goed. Ik doe
aan roterend standweiden, waarbij ze vier
percelen in één blok hebben en elke dag
een nieuw perceel krijgen met ongeveer
14 cm lengte gras. Na de 4e dag komen ze
weer terug in perceel 1. Na ongeveer 5 a 6
weken krijgen ze een nieuw blok en wordt
het oude blok bemest en vervolgens weer
gemaaid. Doorgangen probeer ik te sparen, als het regent vertrappen ze het daar
snel. Net als bij de waterbak. Bij erg natte
dagen heb ik ze even binnen gehouden
om de grasmat te sparen’.
Heb je verder veranderingen gezien bij
de koeien?
‘De melkproductie is iets gestegen. Vanaf
januari zat er al een stijgende lijn in omdat
ik andere brok was gaan voeren met getoaste sojabonen die melkdrijvend werkt.
Met het weidegras zette de stijging van de
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melkproductie door. De toename in melk
is alleen maar leuk, zeker gezien de omstandigheden van een nieuwe situatie. De
koeien gaan ook heel graag naar buiten,
dat vind ik ook positief. Als ze net zo lief
binnen blijven vraag je, je ook af waarvoor
je het doet. Maar zet het hek open en binnen 3 minuten staan ze allemaal buiten.
Daar kan ik als boer wel van genieten. Als
het goed weer is, er optimaal gras staat en
de koeien in de wei liggen te herkauwen,
vind ik dat een fantastisch gezicht. Anders
denk je, voor mijn grasland is het niet alles
en de beesten vinden het ook niks, het tegendeel was waar. Verder zijn de uiers wat
schoner voor het melken ’s avonds’.
Hoe kijk je op dit seizoen terug?
‘Sinds half september staan ze weer binnen. Na een paar periodes met veel regen

was het snel te nat in de wei. Het gaf ook
veel onrust om ze steeds maar een paar
dagen naar buiten te doen, dan komt de
routine er niet in. Doordat ik vroeg gestart
was met weiden en genoeg dagen erop
had zitten vond ik het zonde om het grasland te laten vertrappen. Ik had gehoopt
ze langer buiten te kunnen houden maar
dat is jammer genoeg niet gelukt. We zijn
wel vers gras blijven maaien voor zomerstalvoeren. Als we terugkijken naar ons
eerste weideseizoen zijn we dik tevreden
hoe de koeien het hebben gedaan. Het is
een hele verandering voor de koe en de
boer. Volgend jaar hoop ik op meer rust
in de koppel als ze weer buiten lopen. We
proberen het jongvee sowieso eerder naar
buiten te doen. Ik heb soms wel tegenstrijdige adviezen gekregen, met een lege
maag naar buiten sturen, of toch juist niet.

Het erf moest aangepast worden voor weidegang.

Weidecoach
Weidegang is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden in onze sector.
Weidecoach ‘Rob Huinink’ was bereid om
een aantal tips en highlights omtrent het
(op)nieuw starten met weidegang met
ons te delen. Allereerst wil hij graag benadrukken dat weiden vooral een geduldskwestie is: ‘De boer moet niet verwachten
dat het nieuwe systeem na 3 maanden alweer volop loopt. Een lange termijnplanning is absoluut noodzakelijk’ aldus Rob.
5 tips voor op(nieuw)starten met weiden
1. Dit is de belangrijkste tip, geeft Rob
aan: Laat uw jongvee weiden. Al het vee
wat van onderaan in de koppel komt
kent het weiden en dat is de gemakkelijkste weg. Bent u dus van plan om
in de toekomst op te starten, begin in
ieder geval met het jongvee.
2. KIS= Keap It Simple oftewel: Maakt
het uzelf gemakkelijk. Er zijn legio ma4

Ik heb mijn eigen gevoel maar gevolgd. Zit
ook in een studiegroep met nieuwe weiders, zo kun je weer van elkaar leren. Daar
zitten acht personen in en ik denk dat de
meesten wel blijven weiden. De twee cent
op de melkprijs heeft echt wel verschil
gemaakt om voor weiden te kiezen. Daardoor zijn er toch veel boeren weer gaan
weiden. Als de compensatie goed blijft
zullen velen het wel volhouden’.
Tips voor boeren die overwegen te
starten met weiden?
Als ze niet gewend zijn om buiten te komen
zet dan vooral duidelijk zichtbaar schriklint
neer. Je moet veel geduld en vertrouwen
hebben (en houden) dat het goedkomt.
De eerste tijd kijk je constant naar buiten
‘wat doen de koeien’. Ze reageren bijvoorbeeld ook op de voerwagen. Probeer een
goede regelmaat erin te houden, iedere
keer hetzelfde en duidelijkheid. Koeien
wennen het snelst bij een vaste routine,
jij zelf ook. Ondanks dat ze in het begin
op een hoop gingen staan wilde ik ze bijvoorbeeld buiten houden om ze aan het
nieuwe ritme van de uren weidegang te
laten wennen. Zet je ze gelijk weer binnen
dan wennen ze daar juist aan. Regelmaat is
het belangrijkste. Kijk vooruit.
Laat het jongvee vast wennen aan de weidegang en de weersomstandigheden. Ook
bouwen ze dan gelijk weerstand op tegen
worminfecties.

‘Weidecoach Rob Huinink: ‘STARTEN MET WEIDEN VEREIST VOORAL GEDULD’
nieren om te weiden, de veehouder
die koeien lang op stal gehad heeft is
gewend om in blokken van een aantal
weken te denken (bemesten-maaieninkuilen-bemesten). Verandering van
uw routine gaat het gemakkelijkst wanneer de nieuwe routine (weiden) zoveel
mogelijk aansluit op de oude routine.
Zo kan standweiden in 1 blok, waarbij u
het andere blok maait en vice versa, in
beginsel een goede beweidingsstrategie zijn.
3. Maak bewust een weideplan, hiermee
creëert u overzicht voor uzelf.
4. Laat alle erfbetreders zich achter uw
keuze om te gaan weiden scharen zodat zij dit kunnen stimuleren. In het
mooiste geval kunt u een team vormen
met uw veearts, voerleverancier en andere erfbetreders waar u af en toe op
terug kunt vallen.
5. Heb geduld! Het eerste jaar is een leer-

proces, dat geldt voor iedereen en zeker ook voor de koeien. Na verloop van
tijd zal het gemakkelijker gaan en krijgt
u het vakmanschap weer echt in handen. Realiseert u zich dat het een grote
omschakeling is die u vooral niet moet
onderschatten. En… houd vol, het duurt
veelal zo’n 3 jaar voordat de koeien het
weiden weer echt kennen & kunnen.

Enkele voordelen van weidegang:

- Gras wordt direct omgezet in melk
(financieel voordeel haalbaar)
- Meer energie uit het gras (geen
energieverlies door inkuilproces)
- Geen kans op broei of kwaliteitsverlies
- De graszode wordt dichter, opbrengstverliezen worden hierdoor
gecompenseerd (meer gras betekent ook een hogere opbrengst)

Faunaschade, Wet natuurbescherming
en provinciaal beleid
Het falende Friese faunaschadebeleid was aanleiding voor
een NMV-bijeenkomst over de Wet natuurbescherming en
provinciaal schadebeleid. Op 12 oktober vond deze bijeenkomst in Joure plaats.
Al vele jaren wordt er gesproken over een faunaschadebeleid,
voornamelijk met betrekking tot ganzen. Het beleid moet er
voor zorgen dat de schade voor grondgebruikers acceptabel
blijft, voor de provincie betaalbaar, juridisch juist ingevuld en
dat het maatschappelijk gedragen wordt.
Om goed beleid op te zetten is er inzet nodig van alle partijen
en moeten alle aspecten meegenomen worden. Wanneer de
ganzenpopulatie, en daarmee ook de schade, niet voldoende
afneemt (afgesproken is naar het niveau van 2005) kan en mag
het niet zo zijn dat grondgebruikers de financiële gevolgen
moeten dragen. Daarnaast worden met het nieuwe beleid ook
niet alle mogelijke middelen en maatregelen ingezet om ganzenschade te kunnen bestrijden en de populatie te beheren.
In Friesland is in 2016 aan tegemoetkoming ganzenschade meer dan 8 miljoen euro betaald. Dat is een fors bedrag.
Maar het is maar een tegemoetkoming in de geleden schade.
De werkelijke schade is groter. Zo worden tijd en kosten van
grondgebruiker en jager om de ganzen te verjagen niet meegenomen en verstoren de ganzen ook het correcte beeld van
de mineralenboekhouding op het bedrijf. De kosten van eigen
risico € 250,- en behandelbedrag van € 300,- worden niet vergoed en zijn voor de grondgebruiker.
Deze forse faunaschade is het gevolg van een groeiende ganzenpopulatie de afgelopen jaren. Niet alleen de overwinterende ganzen maar ook de zomerganzen nemen in aantallen toe.

de schadetegemoetkomingen in het eerste jaar door verjaging
en bestrijding significant moeten afnemen anders zal de schadetegemoetkomingen met 50% worden verlaagd. NMV is fel
tegen dit systeem omdat hiermee de provincie Friesland het
financiële probleem op het bord van de grondgebruikers legt.
NMV ziet mogelijkheden om een periode voor zonsopgang en
een periode na zonsondergang ganzen te kunnen en mogen
bejagen. Dit is onderbouwd met een adviesrapport van advocaat Franca Damen, dit rapport geeft aan dat er geen juridische beperkingen zijn wanneer er een goed beheerplan aan
ten grondslag ligt. De provincie Friesland wil deze mogelijkheden nog niet toestaan in haar verordening, maar NMV zal zich
ervoor blijven inzetten dat deze effectieve maatregelen in het
beleid opgenomen worden.
Tijdens de bijeenkomst werd er een enquête gehouden onder de aanwezigen en de uitkomst werd aan het eind van de
avond gepresenteerd. De uitkomst is te vinden op de site van
de NMV. www.nmv.nu

De provincie Friesland wil een bonus- malus systeem waarbij
Tegemoetkoming faunaschade uitbetaald door het Faunafonds:
2005
€ 7.728.278,Waarvan € 2.309.191 veldmuizenschade
2009
€ 9.400.000,Inclusief winterganzen Waddeneilanden
2010/2013 € 12.000.000,-/€ 14.000.000,- Merendeel ganzen
2016
€ 21.000.000,Waarvan € 19.000.000,- aan ganzen

NMV op Twitter
Boerenbusiness@Boerenbusiness
In het zesde actieprogramma
zijn maatregelen opgenomen die
meer ruimte bieden voor het aanvoeren van organische stof.
Frits van der Schans@FritsvdSchans Een paar uur weiden
deze week op klei of veen, kan
weinig kwaad. Beperkt risico voor
nitraat, voordeel voor ammoniak
én broeikasgassen.
Jan Huitema@jhuitema
Debat mestverordening: ik pleit
voor ruimte organische meststoffen, zodat boer eigen meststoffen
kan gebruiken ipv kunstmest te
moeten kopen
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Persbericht:
NMV verwacht extreme melkprijsstijging
Onderstaand persbericht is namens NMV op 13 oktober in de media gebracht. NMV is tegen bovenwettelijke maatregelen door
zuivelbedrijven waar de boer niet voor gecompenseerd wordt:
Friesland Campina (FC) voert de druk
aan melkveebedrijven op om te verduurzamen. Maatregel na maatregel
wordt doorgevoerd om de melkveehouderij in de door hen gewenste
richting te dwingen.
Nu in het nieuwe regeerakkoord staat
dat de ‘Autoriteit Consument en Markt’
(ACM) erop toe gaat zien dat boeren
hogere prijzen ontvangen van afnemers
die bovenwettelijke eisen ten aanzien
van bijvoorbeeld duurzaamheid of dierenwelzijn stellen, verwacht NMV dat
de melkprijs die FC haar producenten
betaalt enorm toe zullen nemen de komende tijd.
Na verplichting van de Kringloopwijzer
doet Friesland Campina (FC) nu de aanbindstal in de ban: De reden is dat zij wil
tegemoetkomen aan de eisen die aan
zuivelproducten worden gesteld vanuit
de markt en de maatschappij. Hiermee
legt zij voorwaarden op aan haar leveranciers die niet bij wet geregeld zijn, de
zogenaamde ‘bovenwettelijke maatregelen’. NMV betreurt dat er beperkingen
worden opgelegd wegens een volgens
FC maatschappelijke wens, die niets met
melkkwaliteit van doen heeft. Een uitstapje naar zaken waar zij aanvankelijk
niet verantwoordelijk voor was lijkt men

hierbij steeds normaler te vinden. Alle
extra maatregelen die nu aan melkveehouders worden opgelegd zijn onverteerbaar, aangezien we nog midden in
een onzekere periode zitten die betrekking heeft op fosfaatrechten, recent een
slechte melkprijs en geen ontwikkelingsmogelijkheden in de afgelopen jaren.
Bij de aanbindstal wordt de nadruk op
een vermeend negatief aspect gelegd
terwijl dit juist ook stallen zijn met een
lagere ammoniakemissie, weinig klauwproblemen en een laag uitvalpercentage
onder de koeien. Onder de melkveehouders met een grupstal is het aandeel weidegang bovendien hoog en omdat er op
stal geen rangordebepaling plaatsvindt
is er ook veel rust in de stal. Allerlei positieve aspecten die ten onrechte in het
maatschappelijke debat niet benoemd
worden in dit thema. Hier ligt wat ons
betreft juist een taak voor onze sector
maar in het bijzonder FC omdat zij met
deze maatregel op de proppen komt: Er
moet een goede informatievoorziening
richting burgers gefaciliteerd worden,
om de angel uit dergelijke vraagstukken
te halen en burgers feitelijke informatie
te verstrekken waarin de nuance in het
vraagstuk wordt geduid.

Het gezinsbedrijf is de motor onder onze
landbouwsector, en bedrijven in het algemeen van onze hele economie. Dit
wordt tevens genoemd in het nieuwe regeerakkoord. Daarnaast heeft onze sector zelf de laatste tijd de mond vol van
hoe belangrijk diversiteit in de sector is,
iets waar wij als NMV ook achter staan.
Regelgeving die uiteindelijk leidt tot
eenheidsworst moeten we dan ook absoluut niet nastreven. Wat NMV betreft
hebben alle mooie woorden vanuit de
sectorpartijen alleen waarde als we gezamenlijk sectorbreed gaan onderzoeken hoe we die gezinsbedrijven kunnen
versterken en behouden. Het einde van
een melkveebedrijf is veelal een onomkeerbaar proces wat uiteindelijk schaalvergroting in de hand werkt. Iets waar
ook al weerstand tegen bestaat.
Veel melkveebedrijven met een grupstal
zijn juist kleinere gezinsbedrijven wat
maatschappelijk gezien wél goed gewaardeerd wordt. Bovenwettelijke maatregelen introduceren die het einde van
dergelijke bedrijven betekent staan dus
haaks op de maatschappelijke wens. Het
etiket wat door het zuivelbedrijf op de
melk geplakt wordt is dus wel degelijk
van groot belang voor de melkveehouderij.

NMV op pad
Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
2-10

Statement over faunabeheer en schadebestrijding
Provincie Friesland
4-10 Werkconferentie Eigentijds Eigendom van Grond
5-10 Dialoogbijeenkomst over de Gedragscode
Kleinzakelijke Financiering
5-10 Bijeenkomst GNV (Groep Nederlandse Veemarkten)
6-10 Overleg Martin Scholten Directeur Animal Sciences
Group
9-10 Bijeenkomst Commissie Zuivel
9-10 Overleg 6e Actie Programma Nitraatrichtijn met
Ministerie
10-10 NMV bestuurdersbijeenkomst over Kringloopwijzer.
Spreker Han Swinkels, ZuivelNL
10-10 Bijeenkomst Commissie Communicatie en
Organisatie
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10-10
11-10
12-10
12-10
12-10
13-10
16-10
18-10
19-10
20-10
20-10
23-10
24-10
31-10
31-10

Team AGRO
Vakbondenoverleg
OIM werkconferentie 2017
Grote avond Regio Friesland: Nieuwe Natuurwet
Alternative Thesis Market
Brainstorm over opzet tweede fase Amazing Grazing
Werkgroep destructietarieven
Omgevingsweg Ruimte voor Romte
Bijeenkomst Commissie Water (Mest)
Bijeenkomst Veemarkt Purmerend
Presentatie schoon wateratlas waterschap Rijn en
IJssel
Bijeenkomst Commissie Leefomgeving
MPO overleg PAS op Ministerie EZ
Bijeenkomst klankbordgroep taxatieproject
t/m 2-11 Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
Gorinchem

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!

DDB
Symposium
Dit was de subtitel van het door de DDB
georganiseerde minisymposium ‘De SUPER KOE’ op 12 oktober in Lelystad. Veel
NMV-leden waren op deze dag aanwezig.
Het doel was om de koe en de melkveehouderij, positief in beeld te brengen. Alle
verzamelde informatie over de positieve
bijdrage van de koe voor Nederland is
gebundeld in een notitie ‘De Super Koe’.
Deze notitie wordt de komende tijd onder
breed publiek bekend gemaakt ter promotie van onze sector. Tijdens de presentatie van dit naslagwerk zijn zes sprekers
uitgenodigd om de aanwezigen te inspireren. De dag stond onder leiding van
dagvoorzitter en landbouwjournalist ‘Aad
van Cooten’.
Historicus, tevens oud NZO-medewerker,
Aad Vernooij stond stil bij wat zuivel door
de eeuwen heen voor Nederland betekend heeft. In 2010 onderzocht het Bureau voor Toerisme de populariteit van
herkenbare items uit Nederland onder de
toeristen. Met stip op 1 met 24% van de
stemmen stond kaas, gevolgd door 18%
voor de tulp. Vernooij benadrukte dat het
organiseren van een symposium positief
bijdraagt aan de inlandse beeldvorming,
maar dat melkveehouders zelf ook aan
de slag moeten met het zichtbaar maken
van hun prachtige vak en activiteiten. Een
goed informatiebord in de tuin of langs
de weg mag niet ontbreken.
Cor Pieriks, werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek toonde de ontwikkeling in de landbouw sinds 1980: Toen
waren er nog 67.000 melkveebedrijven
met gemiddeld 37 melkkoeien. In 2016

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!

waren dat nog ruim 16.000 melkveebedrijven met bijna 100 koeien. Het hoogste
percentage weidegang bevindt zich onder
de bedrijven die tussen de 30 en 70 melkkoeien hebben. Hiertegenover weidt 40%
van de grootste bedrijven niet.
Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist voor
het blad ‘V-Focus’, onderstreepte de ongefundeerde onzin die sommige wetenschappers durven te publiceren. Te vaak
worden er onderzoeken uitgevoerd met
oogkleppen op die leiden tot een verwerpelijke tunnelvisie. Publieke opinie en
beleidsmakers worden met slecht onderbouwde, splinterdunne rapportages en
rammelende modellen op het verkeerde
been gezet
Lector Weidegang ‘Agnes van de Pol’,
werkzaam aan de Agrarische Hogeschool
in Dronten, onderstreepte de koe als ideaal kringloopdier. Zij zorgt voor veel werkgelegenheid, is een drager voor een aantrekkelijk landschap, die niet allerminst
bijdraagt aan een vruchtbaar en waardevol bodemleven. De melkkoe maakt
van gras, wat voor de mens ongeschikt
is voor consumptie, uiterst waardevolle
producten. Agnes geeft aan dat weidegang niet alleen goed is voor het imago
van de melkveehouderij, weidegang ís het
imago. Het draagt substantieel bij aan de
acceptatie van de melkveehouderij door

de Nederlandse burger.
Jerseymelker ‘Jan Dirk van de Voort’, van
Remeker Kaas, kaartte aan dat we zuinig
om moeten gaan met onze bodem. Koester de bodemvruchtbaarheid, ook door
terughoudend te zijn met antibiotica en
snijmais.
NEVEDI directeur ‘Henk Flipsen’ meldde
dat 40% van de grondstoffen voor de
voerderindustrie uit Nederland komt en
maar liefst 75% uit Europa. De Nederlandse zuivel loopt daarbij voorop wat
betreft duurzame soja. De koe verwerkt
veel restproducten van de Nederlandse
voedingsindustrie tot waardevolle melk.
De prijs voor een pilsje kan zo 23% stijgen wanneer onze landbouwhuisdieren
de bierbostel niet meer opruimen. Wilt u
meer weten van de positieve kanten van
de Nederlandse Superkoe? Via www.ddb.
nu kunt u de notitie ‘de Super Koe’ opvragen!

www.boutadvocaten.nl
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Monitorrapportage Programma Aanpak
Stikstof (PAS) 2016
In september kwam de monitorrapportage in het kader van de PAS uit. De PAS is in 2015 ingevoerd om economische ontwikkelingen
mogelijk te maken en tegelijkertijd de natuurdoelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren. Het Programma is dus nog vrij
jong en dat zie je terug in de monitoringsrapportage: er staan een aantal flinke wijzigingen in ten opzichte van eerdere aannames.
De PAS is gebaseerd op modellen die steeds verfijnd worden. In de landbouw zijn er al langer vraagtekens over de toerekening van ammoniakemissie aan de diverse sectoren: terwijl de ammoniakuitstoot volgens berekeningen is gedaald met 60% zien we in de lucht juist
een lichte stijging van de ammoniakconcentratie. Dit laat goed zien hoe weinig we eigenlijk in beeld hebben als het gaat over bronnen van
emissie, maar ook over hoe ammoniak zich gedraagt in de lucht en uiteindelijk via stikstofdepositie weer op de bodem terecht komt. Zodra
er nieuwe gegevens of bevindingen zijn wordt de rekensystematiek aangepast. Dit gebeurt ook met terugwerkende kracht. Op dit moment
is men op zoek naar mogelijke verklaringen voor het zogenaamde ‘ammoniakgat’, dit kan als gevolg hebben dat er met terugwerkende
kracht nog meer emissie aan de landbouw wordt toegerekend.
Stikstof
De monitor kijkt niet alleen terug maar ook vooruit: de verwachting is dat in 2030 de hoeveelheid stikstof met 14% gedaald is. Dit komt
door een daling van stikstof (en ammoniak) uit de landbouw, het wegennet en het buitenland. Andere sectoren zoals de zeescheepvaart
en de industrie laten juist een stijging zien.
De tabel hiernaast laat duidelijk zien hoezeer
de berekeningen jaarlijks kunnen afwijkingen.
Zo heeft men geconstateerd dat er aanzienlijk
meer NOx uitstoot vanuit de zeescheepvaart is,
van 82 kiloton per jaar naar 109. Dit komt niet
doordat de zeescheepvaart daadwerkelijk meer is
gaan uitstoten, maar doordat men dit niet eerder
in beeld had. Het is in het verleden dus te laag
ingeschat. De categorie ‘landbouw overig’ was
kennelijk eerder ook te laag ingeschat. Van 9 kiloton in 2015 naar 33 kiloton in 2016. Navraag bij
het ministerie leert ons dat voor de berekening
van 2016 andere bronnen zijn meegenomen dan
voor het jaar 2015. In 2015 is alleen gekeken naar
de uitstoot van de glastuinbouw, in 2016 is onder
andere ook ‘aanwending mest’, ‘weidemest’ en ‘aanwending kunstmest, compost en zuiveringsslib’ meegenomen. Let wel, het gaat hier
om stikstof en niet om ammoniak. Ook de stikstofemissie uit stallen is aanzienlijk aangepast. De verwachting in scenario 2015 lag voor
2030 ruim 2 keer hoger dan in scenario 2016. In kilotonnen zijn dat geen hele grote aantallen maar het geeft goed de onnauwkeurigheid
van de modellen (of de input van de modellen) weer.
Ammoniak
Voor wat betreft ammoniak ligt de focus vooral op landbouw, daar komt immers ook de meeste ammoniakemissie vandaan. Opvallend is
dat men voor de categorie ‘landbouw-overig’ niet veel daling verwacht in scenario 2016. Ten opzichte van het scenario voor 2015 heeft
men de cijfers zelfs naar boven toe aangepast. Als het gaat om landbouw overig dan gaat het met name over de uitstoot van de gronden.
Voor agrarisch grasland met de bodemsoorten
veen, klei en zavel is de emissie naar rato van het
oppervlak met 1.5 kiloton ammoniak verlaagd.
Voor bouwland is de emissie met 0.5 kiloton verlaagd. Dit is niet terug te zien in de cijfers. Het
rapport geeft weinig toelichting maar volgens
het ministerie heeft dit van doen met ammoniakuitstoot van rijpingsprocessen van gewassen
en rottingsprocessen op de bodem na de oogst.
Deze werden eerder niet meegeteld.
Na het lezen van het rapport zijn er nog veel
vraagtekens. Inmiddels is bekend dat er ook aanzienlijk wat ammoniak uit de zee komt, maar hoe verhoudt zich dat tot bovenstaande tabel? Daarnaast neemt de ammoniakemissie door
consumenten zelfs toe. Wist u dat een gemiddelde persoon middels zweten 1.5 kilo ammoniak uitstoot per jaar? Wellicht kunnen we daar
nog wat aan doen door het rantsoen aan te passen?
Alle gekheid op een stokje: om ammoniak- en stikstofemissie goed in beeld te krijgen moeten alle zeilen worden bijgezet. We zijn daarbij
afhankelijk van onderzoeksinstituten als WUR en RIVM. Het blijft van groot belang om als landbouwsector de cijfers kritisch te volgen. NMV
maakt zich zorgen om de grote verschillen in berekeningen per jaar. We blijven dit proces dan ook op de voet volgen.
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DAW schoner water projecten
Met het oog op de doelen van de Kader
Richtlijn Water, hebben het Rijk, de provincies en de waterschappen (al dan niet
met steun van de EU) financiële middelen ter beschikking gesteld voor maatregelen bij alle agrarische bedrijven in Nederland. Dit gaat via de ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ (DAW) projecten.
Het belangrijkste doel is dat het (drainage) water van uw land, het erf, de kuilen of het koepad zo min mogelijk en zo
schoon mogelijk in het oppervlaktewater
terecht komt. Daarbij is de afstand tot
een watergang van groot belang voor
de invloed van uw bedrijf op de kwaliteit
van het water. Gras, wat het voornaamste gewas is op derogatiebedrijven, is
een van de schoonste teelten. Daarnaast
hebben de planten in de watergangen
een zuiverende werking.
De verwachting is dat er in 2027 strengere wetgeving komt. Wacht niet tot het
laatste moment en registreer u en kijk
op http://agrarischwaterbeheer.nl/ wat
u zelf zou kunnen ondernemen voor zo
schoon mogelijk water. Als NMV pleiten
wij ervoor om de tegemoetkoming, die
zo’n 1.000 euro kan zijn, niet alleen aan

advies maar vooral aan effectieve maatregelen uit te geven.
Op de meeste websites van waterschappen staan kaarten met de watergangen
en gebouwen in uw buurt.

Daarmee kunt u zien hoe de afstanden
tussen de watergang(en) en uw bedrijf
en percelen zijn en de mogelijke invloed
op het water in de watergangen.

Verzekeren van juridische bijstand
kan verstandig zijn
De NMV merkt dat juridische bijstand in
de agrarische sector steeds belangrijker
wordt. Telkens weer worden groepen
de dupe van één of ander probleem,
het kan gaan over een provincie die bovenwettelijke maatregelen wil opleggen
of de fipronil affaire waar de pluimveesector mee geconfronteerd is. De kans
is aanwezig dat uw bedrijf vroeg of laat
bijstand nodig heeft. Daarom is het van
groot belang dat u bekijkt of u zich voldoende verzekerd heeft of dat u andere
reserves opbouwt voor juridische bijstand.
Als u voor een rechtsbijstandsverzekering kiest, adviseren wij u te beoordelen
of er recht is op ondersteuning bij zaken
tegen de overheid. Daarnaast is er het
recht op vrije advocatenkeuze waarover
het Europese hof van justitie zich positief heeft uitgelaten. De verzekeraars

kunnen u dan wel een bijdrage vragen.
Bij private zaken met een gering financieel belang (25.000 of 40.000 euro) en
in het bestuursrecht dat wil zeggen met
de overheid mag u zichzelf ook door een
ander laten vertegenwoordigen. Bij een
kort geding moet u wel met een advocaat werken.
No cure no pay mogelijkheden liggen
soms bij zelfstandige adviseurs en juristen die geen advocaat zijn. Bij deze mogelijkheid krijgt de bijstandsverlener bij
resultaat een proceskostenvergoeding
en een deel van de behaalde winst. Bij
een advocaat kunt u vaak afspraken over
het honorarium van afgebakende werkzaamheden maken.
Advocaten kunnen wel met een nieuwe
vorm procesfinanciering werken, die op

no cure no pay lijkt. Daarbij wordt bij acceptatie de zaak gefinancierd en deelt de
financier mee in een deel van de winst
als de zaak wordt gewonnen. Met de financiering wordt de advocaat betaald.
Als u traditioneel, rechtstreeks of via uw
rechtsbijstandsverzekering ondersteuning van een advocaat heeft, deelt die
niet mee in het behaalde resultaat van
de zaak. Wij adviseren u altijd een afweging te maken. Advocaten mogen geen
traditionele no cure no pay aanbieden,
behalve als het over letselschade gaat.
Probeer een afweging te maken over het
risico maar ook het belang en de kosten.
Zorg dat u afspraken met een jurist, advocaat of procesfinanciering vastlegt en
bekijk de voorwaarden goed als u een
verzekering of procesfinanciering aangaat.
9

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Op 14 oktober maakte het ministerie
de internetconsultatie voor het Zesde
Actieprogramma in het kader van
de Nitraatrichtlijn openbaar. Tot 24
november kan een ieder hier een
zienswijze op indienen.
NMV is betrokken geweest bij het voortraject dat ruim een jaar duurde. Helaas
zien we veel zaken die besproken zijn
niet terug in het Actieprogramma.
De inzet van NMV, maar ook van andere
partijen, was dat het belangrijk is dat er
ook positieve impulsen in het programma zitten. Grasland is van groot belang
voor het behalen van de nitraatnormen
in het grondwater. Toch zien we nergens
een stimulans terug om vergroting van
het areaal grasland te bevorderen. Een
gemiste kans.
Voor melkveehouders op zand of löss
is de verplichte rijenbemesting op
maisland per 1 januari 2021 een ingrijpende maatregel. Tevens moet men
vanaf 1 januari 2019 gras onderzaaien of
voor 21 september de mais oogsten en
een vanggewas zaaien. Dit is praktisch
bijna onhaalbaar. Deze maatregel zal de
melkveehouders op kosten jagen; zelf
mest injecteren op maisland is er dan
niet meer bij. Omdat er op zand ook al
een lagere stikstofnorm geldt, hebben
diverse partijen ingebracht dat het rede-

lijk zou zijn deze weer terug te brengen
naar het oude niveau. Door de rijenbemesting en verplichte onderzaai wordt
er een ﬂinke reductie van nitraatuitspoeling verwacht. Daar ontstaat ruimte om
wat terug te geven aan de boeren en zo
het leed te verzachten. Zelfs met de teruggave van stikstofruimte zouden deze
maatregelen de belangrijkste in het hele
pakket blijven. Daar komt bij dat er geen
effect merkbaar is van de lagere stikstofgebruiksnorm. Helaas ook hier geen
handreiking van het ministerie.
Afgesproken is dat in 40 grondwaterbeschermingsgebieden projecten gaan
plaatsvinden om in die gebieden (dit zijn
gebieden met overschrijdingen van de
norm) het nitraatgehalte in het grondwater omlaag te brengen. Hiermee wordt
voorkomen dat er een generieke verlaging van de norm plaats vind. Maatwerk
lijkt een betere weg omdat de overschrijdingen zeer regionaal zijn. NMV staat
achter deze aanpak, maar dat betekent
wel dat de boeren in deze gebieden zich
zullen moeten inspannen. Als de projecten niet slagen worden er alsnog dwingende maatregelen opgelegd.
Per 1 januari 2019 is het vernietigen van
grasland op zand en löss toegestaan van
10 mei tot 1 september als er aanslui-

tend herinzaai van gras plaats vindt. Bij
vernietigen van de graszode na 31 mei
wordt de stikstofgebruiksnorm met 50
kg per hectare gekort.
De uitrijperiode voor drijfmest op bouwland gaat naar 15 februari tot en met 15
september. Op klei en veengrond mag
per 1 januari 2019 vaste dierlijke mest
worden uitgereden van 1 december tot
en met 15 september. Voor grasland
geldt dus geen verlengde uitrijperiode
voor drijfmest.
Er komt een nieuwe indeling van de fosfaatklassen: Zie tabel onder.
Hiermee wordt er meer maatwerk geleverd. Dit betekent dat men in de hoogste
klasse fosfaatruimte verliest. Daar staat
tegenover dat men in die klasse ruimte
krijgt om meststoffen die het organische
stofgehalte verbeteren toe te passen.
Het gaat daarbij om 5 kg per hectare.
Ten slotte wordt de stikstofgebruiksnorm
aangepast voor groenbemesters op zand
en löss. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze
gesteld op 50% van de gebruiksnorm
die eind 2017 in de mestregelgeving is
opgenomen als deze wordt toegepast na
een uitspoelingsgevoelig gewas.
Wilt u inspreken op dit Actieprogramma? Kijk voor een link naar de pagina
van de rijksoverheid op onze website
www.nmv.nu

Tabel 11 fosfaatgebruiksnormen en klassenindeling op basis van de indicatoren en P-AL
(grasland) en PW (bouwland) vanaf 1 januari 2020 (tussen haakjes de gebruikersnormen
die gelden in 2018 en 2019

Denkt u aan onze
fotowedstrijd?
Met uw foto’s willen we graag de positieve kanten van de
prachtige melkveehouderij benadrukken en actief uitdragen.
Helpt u mee? In dit thema ‘KOEIEN OP HUN BEST’
zoeken we foto’s van koeien zoals we ze het liefste zien.
In de stal, in de wei, met uw kinderen of vult u zelf maar in.
Voor de mooiste inzendingen valt er een leuke prijs te winnen:
Uw ingezonden foto op canvas.
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Stuur uw foto’s op vóór 15 november as. naar info@nmv.nu
of via Wetransfer.com (voor grote bestanden).
Kijk voor suggesties
en algemene
voorwaarden
op www.nmv.nu.

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 het
fosfaatreductieplan. 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!

NMV-symposium
KOE & KLIMAAT
NMV organiseert op vrijdag 23 maart 2018
een symposium voor leden, beleidsmakers
en bestuurders die opereren in de agrarische sector. We zullen verschillende vraagstukken die aan de melkveehouderij verwant zijn toelichten. Van reststromen die
wij ‘opruimen’ tot de CO2 footprint van de
Nederlandse koe. Ook de contextuele benadering wordt aangehaald: Hoe verhoudt
de Nederlandse koe zich in klimatologisch
opzicht tot koeien met een andere (Europese) nationaliteit?
De voorbereidingen zijn in volle gang en
we kunnen alvast melden dat het symposium in Nijkerk plaats zal vinden. Martin
Scholten, directeur Animal Sciences Group
bij WUR, zal de koe in iedere geval wegzetten in een biobased circulaire economie. Dat wil zeggen een economie die in
de toekomst niet langer draait op fossiele
brandstoffen maar in transitie is naar een

Van de voorzitter...

Vertrouwen
in de toekomst
Dat wordt het motto van het nieuwe
kabinet Rutte III. Hierin gaat ingestoken worden op het harmoniseren van
de nationale koppen en op een gelijk
speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen. Als NMV staan we
hier positief tegenover, goede Europese
wetgeving heeft ons veel voorspoed
gebracht, eigenlijk zouden we ook het
belastingstelsel gelijk moeten trekken
in Europa. In Nederland hebben we bijvoorbeeld vele multinationals die bijna
geen belasting betalen terwijl ze ieder
jaar wel astronomische winsten weten
binnen te halen.
Omdat dit politiek gevoelig ligt zouden we ook kunnen beginnen met het
toetsen van nieuwe beleidsvoornemens.
Neem de aangekondigde BTW-verhoging van 6% naar 9% en vergelijk dat
met de andere EU landen: In 17 andere
lidstaten zijn er twee soorten verlaagde
tarieven, een lage, een middellage en
een hogere. Met dat hogere tarief zit-

ten wij zo ongeveer op het Europese gemiddelde. Als we het lage tarief afzetten
tegen de tarieven die onze buurlanden
hanteren dan heeft Engeland bijvoorbeeld een laag tarief van 4% en daarbij
een middellaag tarief van 10%. België
hanteert 6% en 12% en in Frankrijk is dat
5% en 10%. Onze belangrijkste handelspartner Duitsland heeft een BTW-tarief
van 7%.
Gevolgen van BTW-verhoging op producten die voorzien in de eerste levensbehoefte zullen zijn dat de consument,
zowel arm als rijk, geconfronteerd wordt
met een kostenstijging. Vooral de minderbedeelden in de samenleving zullen
hier het slachtoffer van worden. Anderzijds lokt het een nieuwe supermarkt
oorlog uit. Hier zijn zowel de consument,
als de boeren, op termijn niet bij gebaat.
Sterker nog, het verleden heeft geleerd
dat de kosten voor een groot deel worden afgewenteld op de zwakste schakel
in de keten: De boer. Daarom willen wij
graag dat het nieuwe kabinet zijn aangekondigde BTW-verhoging in heroverweging neemt en het tarief in plaats daarvan harmoniseert met onze buurlanden.
NMV wil zijn steentje bijdragen aan de
ambities van het nieuwe kabinet. Wij
zijn bijvoorbeeld blij dat de ACM er op

economie waarin grondstoffen (biomassa)
maximaal worden benut en hergebruikt.
De agrarische sector speelt hierin een
enorm belangrijke rol, wij zullen u meenemen naar de toekomst van de melkveehouderij! Dit wilt u absoluut niet missen.
‘Vijftig jaar geleden zag de agrarische sector er heel anders uit, over vijftig jaar ziet
de agrarische sector er wederom anders
uit’.
Het belooft een dag te worden waar u
absoluut bij wilt zijn. Reserveer alvast een
melker en schrijf 23 maart 2018 in uw
agenda.

www.agrisun.nl

toe gaat zien dat boeren hogere prijzen
gaan ontvangen voor hun producten als
daar een bovenwettelijke prestatie voor
is geleverd. Hoewel wij niet direct tegen de voorgenomen verhoging van het
budget van de NVWA zijn, vinden we de
20 miljoen die zij extra krijgt toegestopt
toch neigen naar een beloning voor falend toezicht. Wij pleiten juist voor een
betere risicoanalyse gezien hun aanpak
in de Fipronil kwestie. Vertrouwen gaat
erom dat boer én burger er vanuit kunnen gaan dat wanneer deze zich met een
klacht tot hen wendt, NVWA tot een volwassen risicoafweging komt en zichzelf
niet slechts probeert in te dekken tegen
de negatieve consequenties. Het gaat er
ook om dat de organisatie
hoofdzaken van bijzaken
weet te onderscheiden
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
De Koebont verschijnt maandelijks.

NMV Tapt uit een ander
vaatje op de beurs!
Ook dit jaar staat NMV op beurzen. De beurs is een uitstekende plek om bij te praten
met leden. We zijn erg benieuwd naar uw mening en nodigen u daarom van harte uit
om langs te komen op de NMV-stand.
Benieuwd uit welk ander vaatje wij tappen?

Kom naar RMV Gorinchem!
op 28, 29 en 30 november

Contactpersonen in de regio

Standnummer 207

■ Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
■ Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
■ Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
■ Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
■ Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
■ Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
■ Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
■ Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
■ Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
■ Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
■ De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
■ Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
■ Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
■ Maaskant en Limburg:
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

En……. voor u als NMV-lid ligt er een MUTS klaar om
u warm de winter door te helpen!

U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contactpersonen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
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Graag tot ziens!

Met uw foto’s willen we graag
de positieve kanten van de
prachtige melkveehouderij
benadrukken en actief uitdragen.
Helpt u mee?

Agenda

Meer informatie vindt u in deze
Koebont of via www.nmv.nu

Medio November
Commissiebijeenkomsten
28 november t/m 30 november
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Gorinchem
13 december
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

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.

