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Klare taal; een helder
verhaal over fosfaat
Zo’n 45 boeren kon NMV-voorzitter Harm
Wiegersma op maandag 21 december welkom heten in Nijkerk. Deze boeren kwamen
voor helderheid en duidelijkheid over de
fosfaatregelgeving. De beloofde klare taal moest komen uit de mond
van vicevoorzitter Klaas Wolters, die na Harm het woord nam. Aan de
hand van een presentatie over wat er de afgelopen maanden achter de
schermen heeft plaats gevonden gaf Klaas inzicht in de wijze waarop
de besluitvorming plaats vindt. Het is zeker geen gemakkelijk vraagstuk. Eigenlijk zit iedereen ermee in zijn maag. Daarom is het zo goed
dat de NMV deze bijeenkomst heeft georganiseerd.
Brief
In juli was er de brief van toenmalig staatssecretaris Dijksma. Het was
niet echt een liefdesbrief waarin de
staatssecretaris de invoering van
fosfaatrechten aankondigde. Na het
afschaffen van het melkquotum leek
dit haar het beste alternatief om de
fosfaatexcretie op melkveebedrijven
te begrenzen. En ze had haast!. De
derogatie staat op het spel, want het
sectorplafond voor melkvee wordt
dit jaar vrijwel zeker overschreden.
CBS en RVO
Het fosfaatplafond voor de melkveesector is vastgesteld op 84,9 miljoen

kilo. Dat is zo ongeveer het enige
getal waarover CBS en RVO het met
elkaar eens zijn. Waar het aan ligt is
niet duidelijk. Maar het verschil tussen de berekeningen van deze overheidsinstanties is zo’n 3,5 miljoen
kilo fosfaat.
Nitraatcomité werpt nieuw licht
Een bezoek in september van vertegenwoordigers van de NMV en de
DDB aan het Nitraatcomité in Brussel bracht veel nieuwe inzichten. Dit
gesprek wierp een heel nieuw licht
op onderwerpen als het sectorplafond voor melkvee, de waterkwaliteit, mineralenconcentraten, derogatie en politiek.
Melkveehouderij afgerekend op
waterkwaliteit?
Waterkwaliteit bleek cruciaal te zijn.
Op veel plaatsen in Nederland voldoet vooral het oppervlaktewater
niet aan de normen die zijn gesteld.
De plaats van de meetpunten speelt
hierbij ook een rol. Vanuit de zaal
kwam al snel de terechte opmerking
dat de melkveehouderij wordt afgerekend op lozingen vanuit rioolwaterinstallaties.
Sectoroverleg: Waar zitten de
meningsverschillen?
Vanaf september tot en met november hebben de sectororganisa-
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Melkveebedrijf
@melkveebedrijf
.@NMVnieuws geeft duidelijkheid over de fosfaatregelgeving
tijdens een aantal bijeenkomsten
bit.ly/1TL1at2
Franca Damen @FrancaDamen
Blog geschreven voor
@KoeOpAvontuur over opeenstapeling regels #melkveehouderij - houd website in de gaten :)
#fosfaatrechten #grondgebonden
The Milk Story @KoeOpAvontuur
@VVD-kamerlid @HelmaLodders:
“van weidegang voor de Grutto
wordt de boer niet beter”. milkstory.nl/artikel/van-we…
ties NAJK, NEVEDI, VLB, NZO, LTO
en het Netwerk GRONDig regelmatig met de NMV rond de tafel gezeten om te komen tot een gezamenlijk standpunt. Geleidelijk worden
de individuele standpunten duidelijker. Tot nu toe houden de meeste organisaties vast aan fosfaatrechten.
Verschil van mening bestaat er over
de wijze waarop moet worden afgeroomd, de verhandelbaarheid van
fosfaatrechten en wat te doen met
de latente ruimte.

Regiegroep:
Verschil
tussen
rechtvaardig en rechtmatig
In een iets andere samenstelling zit
dit gezelschap ook op het ministerie
met elkaar aan tafel; zonder Nevedi, zonder VLB, maar met Stichting
Natuur en Milieu. Sinds half september komt men ongeveer iedere
twee weken bij elkaar. En hoe langer het duurt, hoe meer vragen er
boven komen. Wat te doen met boeren die zowel melkvee als vleesvee
hebben? En dan melkveehouders
die ook een akkerbouw-tak hebben?
Juridisch gezien kunnen de ‘grote groeiers’ niet zomaar worden gekort. Dat voelde bij veel boeren in de
zaal niet goed. Maar dat is het verschil tussen rechtvaardig en rechtmatig; de groeiers hebben voldaan
aan de wet, dus hun groei is volkomen rechtmatig. Zo’n boer mag zijn
koeien gewoon houden.

bij RVO en bij de centrale database
van de Kringloopwijzer. Het aanmelden bij RVO en bij de centrale database kan kosteloos. Alleen als men
ook wil verzilveren moet er ook een
controle door een adviseur worden
uitgevoerd; uiteraard brengt dit dan
wel kosten met zich mee.

Peildatum fosfaatreferentie
Over de fosfaatreferentie in 2015
werd flink gediscussieerd. Het referentiejaar 2014 ligt vast. De peildatum is vastgelegd op 2 juli 2015.
Maar er is nog geen besluit genomen over de groei die in de eerste
helft van 2015 heeft plaats gevonden. Zal het gemiddelde worden genomen? Of alleen de groei na 1 april
2015?

In 2016…
Het sectoroverleg gaat in januari
2016 weer verder. Later die maand
volgt een overleg met staatssecretaris van Dam. De verwachting is
dat nog in het voorjaar het Kamerdebat zal plaats vinden. Het is nog
de vraag of de politiek akkoord gaat
met het voorstel. Of komen er extra ‘kapstokjes’ aan de fosfaatregeling? Invoering van een fosfaatregeling gaat zeker een jaar kosten.
Maar eerst de vraag of het gaat lukken met één sectorgeluid te komen.
De NMV heeft een grote voorkeur
om in 2016 de AMvB eerst zijn werk
te laten doen. Pas in april 2016 komen de definitieve cijfers van het
CBS over de fosfaatexcretie. Ook is
de NMV voor het benutten van de
Kringloopwijzer, maar wel met een
goede borging. De NMV streeft naar
eenvoud in wet- en regelgeving door
het integreren van verschillende regelgevingen; fosfaatproductie als
onderdeel van de melkveewet.

Kringloopwijzer: Signaal NMV
Lang werd er stil gestaan bij alle onduidelijkheid over de verplichtingen
in het kader van de Kringloopwijzer.
Op 17 september hebben de NMVleden tegen de verplichte invoering
gestemd. Daarmee hebben zij een
sterk signaal afgegeven. Dit heeft
tot gevolg gehad dat er alleen nog
maar een aanmeldplicht geldt. Vanaf 1 januari 2016 is iedere melkveehouder verplicht aan te melden

Schotten
Na een korte pauze ging de discussie verder over het verwijderen van
de schotten tussen de sectoren. De
verwachting is dat met name in de
varkenssector meer latente ruimte
komt, die zou kunnen worden gebruikt voor de melkveesector. Dit
is niet een beslissing die de NMV
kan nemen. In het gesprek met de
staatssecretaris is dit ook genoemd.
Andere sectorpartijen, met name de

NAJK, zijn hier niet voor, omdat dit
ongunstig is voor jonge boeren.
Discussie
Beperking van de melkproductie om
zo een betere prijs te realiseren kan
alleen in Europees verband worden
geregeld. Dat kan niet in Nederland
alleen. Ierland zit inmiddels op een
productietoename van 20%. Ook
werd gevraagd hoe ‘heilig’ de derogatie dan is. Bij verlies van de derogatie moet 20 miljoen kilo fosfaat
worden ingeleverd en raak je ongeveer 88 kilo N per hectare kwijt. Dan
komen een aantal bedrijven nog
sterker in de knel. Dat is niet de inzet van de NMV.
De staatsecretaris houdt vast aan de
sectorafspraken; de NMV heeft dit
sectorplafond echter nooit erkend.
Brussel ‘rekent’ Nederland af op het
totale fosfaatplafond.
Niet eens
Zoals was te verwachten waren de
boeren in de zaal het lang niet met
elkaar eens. Wel was men het erover eens dat er duidelijkheid moet
komen over:
1. CBS-cijfers of RVO-cijfers; waar
praten we over?
2. Meetpunten
waterkwaliteit;
grondwater is voor 90% goed, oppervlaktewater niet. Mest wordt
op het land gebracht, niet in de
sloot.
Ruim na vieren rondt Harm de discussie af en bedankt iedereen voor
zijn aanwezigheid. Hij sluit de bijeenkomst met de belofte dat zodra
er meer duidelijkheid is het bestuur
weer terug komt bij de leden.
En die belofte staat! Bijeenkomsten
in Markelo en Varsseveld zijn al gepland. Mogelijk volgen meer locaties. Houd de agenda in de gaten!

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 FOSFAATREGELGEVING HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS
ONTVANGEN VAN DE NMV PER E-MAIL? MAIL DAN UW JUISTE E-MAILADRES
NAAR INFO@NMV.NU ZODAT WIJ UW E-MAILADRES KUNNEN REGISTREREN.
DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS!
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Zuivelindustrie voert Kringloopwijzer
in; meld u aan!
Vanaf 1 januari 2016 voert de zuivelindustrie deelname aan de Centrale Database KringloopWijzer in voor
alle melkveehouders. Tot nu toe was
dit alleen verplicht voor melkveehouders met een fosfaatoverschot.
Deelname aan de Centrale Database
KringloopWijzer geeft geen verplichtingen en brengt geen extra kosten voor de melkveehouder met zich
mee. U moet zich hiervoor wel tijdig aanmelden. Dat kan via: www.
dekringloopwijzer.nl.

Voordat u aan de slag kunt met de
Kringloopwijzer moet u in uw dossier
op mijnrvo.nl de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) machtigen om de perceelgegevens en VDMgegevens te laden in de Centrale Database Kringloopwijzer. Daarnaast
moet u uw zuivelonderneming laten
weten wat uw melkveefosfaatreferentie is. Dat doet u door via mijnrvo.nl
een machtiging aan te zetten waardoor de fosfaatreferentie van uw bedrijf via ZuivelNL beschikbaar wordt
gesteld aan uw zuivelonderneming.

Mocht u de gegevens in de Centrale Database Kringloopwijzer voor
uw bedrijf willen ‘verzilveren’ dan
zijn een aantal aanvullende stappen noodzakelijk. Ook moeten dan
uw gegevens worden geverifieerd
door een adviseur. Uiteraard brengt
dit wel kosten met zich mee. Neem
hierover contact op met uw adviseur.
Dit wordt echter vooralsnog niet verplicht gesteld door de zuivelindustrie

Voert FrieslandCampina gedeeltelijk het
Markt Verantwoordelijkheid Programma in
door belonen van minder melkproductie?
In een brief aan de leden-melkveehouders
heeft
FrieslandCampina een tijdelijke maatregel aangekondigd om de melkleveringen te stabiliseren. Deze
maatregel is nodig om te voorkomen dat er onvoldoende verwerkingscapaciteit ontstaat. Melkveehouders die in de periode 1
januari tot 11 februari 2016 hun
productie niet laten stijgen ten
opzichte van de vergelijkingsperiode van 13 tot en met 27 december ontvangen een extra vergoeding van 2,00 euro per 100
kilo melk. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is
verheugd dat FrieslandCampina
nu overgaat tot het nemen van
maatregelen welke lijken overeen te komen met maatregelen
uit het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) van de
European Milk Board (EMB).
FrieslandCampina heeft deze maatregel aangekondigd om te voorkomen dat er onvoldoende verwerkingscapaciteit ontstaat. Na het afschaffen van de melkquotering op 1
april 2015 is de aanvoer van boerde-

rijmelk fors gestegen. FrieslandCampina heeft de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd in extra verwerkingscapaciteit, maar in de laatste twee
maanden is de groei van de melkproductie sneller toegenomen dan
verwacht. Wanneer de groei van de
melkproductie op dezelfde wijze door
blijft gaan, beschikt FrieslandCampina voor de periode tot medio februari over onvoldoende verwerkingscapaciteit. Het betreft een tijdelijke
maatregel. FrieslandCampina verwacht vanaf februari 2016 weer over
voldoende verwerkingscapaciteit te
beschikken.
Alhoewel de reden van FrieslandCampina een ander is dan de reden
die de NMV voor ogen heeft, namelijk een betere inkomenspositie voor
de melkveehouder, is de NMV van
mening dat dit in ieder geval een
goed signaal afgeeft aan de melkveehouders. Immers na afschaffing
van de melkquotering is de melkproductie weliswaar gestegen, maar de
melkprijs steeds verder gedaald. De
marktinstrumenten waarover de Europese Landbouwcommissie beschikt
zijn onvoldoende om een oplossing

te bieden aan de huidige crisis. Alleen met een verlaging van het melkaanbod kan de verdere daling van de
melkprijs worden tegen gegaan. Omdat melkveehouders aan hun financiële verplichtingen moeten voldoen,
kunnen zij zonder financiële vergoeding er niet voor kiezen minder melk
aan te bieden. Het MVP is een crisisinstrument ontwikkeld door de EMB.
Het gaat uit van een beloning voor
melkveehouders die vrijwillig minder
leveren zodat voorraden slinken en
de melkprijs zich herstelt.
De NMV is verheugd dat FrieslandCampina dit signaal heeft afgegeven
en hoopt dat ook de politici in Den
Haag en Brussel inzien dat, zelfs de
verwerkers van zuivel nu aangeven,
dat er te veel melk op de markt is.

Gerrit Wermink
@gerritwermink
Pardon vergaderboer, de @
NMVnieuws heeft wel degelijk
gewaarschuwd!!Maar het melkquotum zou en moest er af  en
zie! twitter.com/Boerderij_nl/s…
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NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van
zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende
NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Marion Logtenberg aan de beurt. Zij heeft het stokje gekregen van Hans Geurts.
De vraag van Hans Geurts aan
Marion Logtenberg:
Het moeilijkste dossier waar de
NMV zich al jaren mee bezighoudt, is het Natura 2000/PAS
gebeuren. Het is bewonderingswaardig hoe Marion zich hier al
die tijd in vast heeft gebeten. Is
er nu met de invoering van de
PAS meer duidelijkheid gekomen en kunnen bedrijven rond
Natura 2000 gebieden hiermee
vooruit of gaat dit zich nog jaren voortslepen?
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geeft voor de meeste
bedrijven enige ruimte maar vooral
duidelijkheid. Zo is en was er voor
de meeste bedrijven ruimte in de
stikstofemissie waardoor bedrijven
konden uitbreiden, veranderen en
nieuwe stallen bouwen. Voor bedrijven direct in of tegen een Natura
2000-gebied aan, de zogenaamde
piekbelasters, zal de provincie met
een maatwerk-oplossing moeten
komen als dit nog niet is gebeurd.
Het doel van de PAS is om ruimte te maken voor o.a. ontwikkeling
van de melkveehouderij maar tegelijkertijd ook minder stikstofuitstoot
en tevens een betere conditie van
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de natuur te realiseren. Doordat de
gehele veehouderijsector de stikstofuitstoot vermindert met maatregelen, zoals emissiearm mest
aanwenden en vloeren, ontstaat
daarvoor in de plaats, een beperkte ruimte voor ontwikkelingen in de
veehouderij. De PAS kent nog kinderziektes en die brengen we als
NMV ook in tijdens de overleggen
die we hebben met het ministerie.
Daarnaast blijven we als NMV heel
kritisch over het meten en berekenen van de stikstofuitstoot en het
effect op de natuur. De maatregelen die we als sector nemen zullen
zichtbaar effect moeten geven. Het
gehele ammoniakdossier is en blijft
voor de NMV een belangrijk onderwerp waarbij we steeds proberen
met feiten en onderbouwingen de
beleidsmakers er op te wijzen dat
het beleid gegrond, rechtvaardig en
adequaat moet zijn.
Waarom ben je lid en bestuurder van de NMV geworden?
Wat ons in de NMV aansprak was
dat leden gehoord werden, de korte
lijnen, de kennis van de dossiers en
de inzet. Doordat we grote beden-

kingen hadden bij het invoeren van
KKM en bij LTO totaal geen gehoor
kregen, kwamen we met NMV-leden
in contact. De NMV was zeer kritisch
op de Keten Kwaliteit Melk (KKM) en
Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB).
Om een vereniging te laten draaien, zijn er mensen nodig die de kar
willen trekken en plaats willen nemen in het bestuur. In eerst instantie was mijn inzet om de financiën
van de NMV op de achtergrond te
gaan bijhouden. Na een jaar bleek
dat niet te werken en werd ik gevraagd als penningmeester in het
Dagelijks Bestuur (DB) te komen.
Ondanks mijn twijfels heb ik toen
besloten om me verkiesbaar te
stellen. Ik heb zeven mooie, leerzame, en interessante jaren in het DB
gezeten. Ook na mijn DB-tijd ben ik
actief gebleven. Tot op heden zet ik
mij met veel plezier in voor de dossiers natuur, fauna en ganzen.
Het mooie aan besturen zijn de
contacten met de leden, maar ook
kennis vergaren en die weer delen
met leden en beleidsmakers. Het is
en blijft van groot belang om betrokken te zijn en te worden bij za-

ken die onze sector aangaan. De inbreng van ons, praktiserende melkveehouders, is en blijft noodzakelijk omdat die kennis vaak niet geheel aanwezig is bij overheden en
beleidmakers.
Daarom wil ik andere NMV-leden
oproepen om actief lid te worden en
je zo in te zetten voor de NMV. Dit
kan landelijk maar zeker ook provinciaal.
Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in
de melkveehouderij?
Op dit moment is het grootste pro-

bleem de hoge en sterk toenemende productie van melk. Dit geeft allerlei problemen, zowel economisch
als ecologisch. De vrije markt werkt
niet bij zuivel. De NMV heeft dit ook
altijd al aangegeven. Het Europese
zuivelbeleid is in de jaren ‘80 juist
ontwikkeld om een stabiele markt
met goede prijzen te krijgen. Daarom werden quotering, prijsondersteuning en marktbescherming als
maatregelen ingezet. Nu dit allemaal is losgelaten ondervinden we
direct de gevolgen op verschillende vlakken.

Waar moet de NMV zich vooral
op richten / mee bezig houden?
De NMV zal zich moeten blijven
richten op het zuivelbeleid. Maar
dit zal en moet in Europees verband. Nederland alleen kan het beleid niet veranderen omdat het dan
te weinig of geen invloed heeft. Op
Europees niveau kan dit het beste
door de EMB waar de NMV ook lid
van is. In Nederland kan de NMV
lobbyen bij overheid, politiek, zuivel en andere betrokken organisaties. Want de melkveehouderij kent
met zijn verschillende facetten veel
direct maatschappelijk betrokken
organisaties.
Daarnaast zal de NMV ook meer
provinciaal moeten gaan werken
omdat heel veel beleid is gedecentraliseerd en van de rijksoverheid
naar de provincies is overgedragen.
Maar zoals ik al eerder aangaf heeft
de NMV hiervoor actieve leden nodig die zich willen inzetten.
Aan wie wil je dit estafettestokje doorgeven en welke vraag
wil je hem/haar stellen?
Graag wil ik het stokje doorgeven
aan Joke Visser-Veldhuizen. Zij
heeft zich namens de NMV al jaren ingezet voor het behoud van de
veemarkten. Graag wil ik haar de
volgende vraag voorleggen:
Hoe verlopen de veemarkten, welke invloed hebben de veemarkten
op de prijzen? En kunnen veemarkten blijven bestaan met alle veranderingen in regelgeving?

NMV op pad
1-12 Vooroverleg Sector Generieke Maatregelen
PAS
1-12 Bijeenkomst Projectgroep Generieke
Maatregelen PAS
1-12 PMO PAS
3-12 The Milk Story netwerkevent
4-12 Symposium toegepaste gewasconcepten:
zijn planten werkelijk lui?
8-12 Algemene Ledenvergadering KTC Zegveld
8-12 Overleg NZO / FrieslandCampina
10-12 Bijeenkomst werkgroep Diergezondheid
11-12 Themagroep Rundergezondheid (DKR)
Zuivelnl
11-12 RVO themabijeenkomst AMvB

14-12 Bespreking zienswijzen rustgebieden
winterganzen GLD
15-12 Bijeenkomst werkgroep Zuivel
16-12 Convenant Weidegang
16-12 Bestuurlijk Overleg Nationale Enveloppe 30
miljoen
16-12 Bijeenkomst werkgroep Mest
17-12 Gesprek fosfaatregeling Staatssecretaris Va
Dam
17-12 NMV-Bijeenkomst fosfaat Zuid
17-12 NMV- Bijeenkomst fosfaat N-Holland i.c.m.
jaarvergadering
21-12 NMV-Bijeenkomst fosfaat Midden & Oost
22-12 NMV-Bijeenkomst fosfaat Noord
22-12 Overleg NZO m.b.t. Securefeed
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Voedsel Anders Conferentie 2016
Op naar een duurzaam en
eerlijk voedsel- en landbouwsysteem.
Op naar een duurzaam en eerlijk
voedsel- en landbouwsysteem.
Voedsel Anders brengt initiatieven
en mensen bij elkaar om de beweging naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem te versterken.
We kunnen de wereld op duurzame wijze voorzien van goed en gezond voedsel, met eerlijke prijzen
voor boer, visser en burger en met
respect voor milieu en biodiversiteit.
Gezonde bodems dragen bovendien
bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.
De eerste Voedsel Anders conferentie in 2014 was met 800 deelnemers
een groot succes. In deze twee-

de editie denken en werken boeren,
vissers, burgers, wetenschappers en
maatschappelijke organisaties samen verder aan eigentijdse, duurzame en eerlijke voedselproductie en
–consumptie, met nieuwe relaties
tussen boer en consument. Zo leveren we creatieve en dynamische alternatieven voor de grootschalige en
geïndustrialiseerde voedselproductie
gedicteerd door multinationale ondernemingen. Wilt u leren, ervaren,
meedenken, discussiëren over nieuwe en bereikbare vormen van voedsel en landbouw? Wilt u helpen bruggen te slaan en meewerken aan een
duurzamer en eerlijker systeem?
Wilt u kennismaken met duurzame
(jonge) boeren en vissers en geïnspireerd raken door innovatieve
voorbeelden uit binnen- en buitenland? Mis deze conferentie dan niet!

Deze conferentie zal zeker interessant zijn voor boeren. Onderwerpen
als korte ketens, agro-ecologie, toegang tot grond en landbouwbeleid
komen aan de orde. Ook komen er
workshops onder leiding van (gangbare) boeren. De organisatoren hopen dit jaar veel boeren op de conferentie te zien!
De Voedsel Anders conferentie vindt
plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13
februari 2016 in Wageningen. Voor
meer informatie, details over het
programma en aanmelden; www.
voedselanders.nl

De NMV op beurzen; prijsuitreiking
Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMV-bestuur om leden te ontmoeten en met hen over
allerlei zaken rondom melkveehouderij te praten. Het bestuur wil altijd
graag weten welke zaken spelen onder onze leden, wat de leden belangrijk vinden en waar we onze energie
(en onze pijlen) op moeten richten.
In oktober en november 2015 stond
de NMV op beurzen in Hardenberg
en Gorinchem. Veel leden bezochten de stand en deden mee met de
prijsvraag. De winnaar van 98 kg gazonmest met een fosfaatgehalte van

10% is de familie Govers uit Budel
geworden. Zij hadden het enige juiste antwoord gegeven; 9,8 kg fosfaat.
De prijs is inmiddels overhandigd aan
de familie Govers.
Met veel tevredenheid kijkt het bestuur terug op de beurzen. We hebben veel reacties gekregen en goede
gesprekken gehad. Ook hebben we
veel nieuwe NMV-leden mogen verwelkomen.

Rendac; destructietarieven 2016
Eind 2015 heeft Rendac de staatssecretaris geïnformeerd over de voorgestelde tarieven voor transport en
verwerking van kadavers in 2016.
De staatssecretaris heeft laten weten voornemens te zijn in te stemmen
met de tarieven, zoals die informeel
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zijn voorgelegd. De tarieven voor
2016 zullen nu formeel worden voorgelegd aan de staatssecretaris. Publicatie voor 1 januari 2016 is nu niet
meer mogelijk. Zodra de staatssecretaris de tarieven heeft goedgekeurd
zal dit besluit worden gepubliceerd.

Met het ministerie is afgesproken dat
Rendac de tarieven voortaan eerder
in het jaar zal voorleggen. Ook zal
Rendac meer transparantie inbouwen
waar het gaat om efficiencymaatregelen voor transport en de beoogde resultaten.

Fotowedstrijd
Nog één keer, omdat het zulke
mooie plaatjes oplevert!
Aan de temperaturen kun je het niet echt merken, maar het is
toch echt winter. De kortste dag ligt achter ons en de koeien staan
al lang op stal. En daar is niets mis mee.
Maak nog één keer kans op een mooie prijs en doe mee aan de
NMV fotowedstrijd

Binnen hebben wij het ook goed!
De uiterste inzenddatum is 1 maart 2016.
Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachtige, weersbestendige vergroting van hun
eigen foto. De winnaars van het thema Zomer, werk op de boerderij hebben de door de NMV beschikbaar gestelde vergroting van hun foto in ontvangst genomen. Ook de hoofdrolspeelster kwam nog even samen met
haar oma langs.
U kunt deelnemen aan de fotowedstrijd door uw foto per e-mail op te sturen naar het secretariaat van de
NMV via info@nmv.nu of via WeTransfer.nl (voor grote bestanden). Op deze fotowedstrijd zijn algemene voorwaarden van toepassing.

VAN DE VOORZITTER
Goede voornemens
Aan het begin van het nieuwe jaar
hebben we allemaal vast wel goede
voornemens uitgesproken voor 2016.
Bij ons thuis hebben wij afgelopen
oudejaarsavond allemaal een briefje
in een pot gestopt met daarop onze
naam en ieder ons eigen goede voornemen voor het komend jaar. Vervolgens heeft onze dochter de pot verstopt. Die zal pas op oudejaarsavond
van dit jaar weer tevoorschijn komen
en worden geopend. Ieder van ons
kan dan zelf concluderen of hij of zij
dit goede voornemen heeft gerealiseerd.
Tijdens een rondetafelgesprek in de
Tweede Kamer op 7 oktober van het
afgelopen jaar hebben we als NMV gepleit voor een standstill van de alsmaar groeiende melkveestapel. Een
standstill in de plaats van fosfaatrechten. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor een grondgebonden melkveehouderij gaat pas op 1
januari van dit jaar in. De NMV vindt
dat deze maatregel eerst maar eens
de kans moet krijgen om zijn werk te
doen. Bovendien zullen de definitieve
cijfers over 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) pas me-

dio 2016 beschikbaar zijn.
In een kennismakingsgesprek dat we
als NMV eind december 2015 hadden vonden wij een luisterend oor bij
staatssecretaris van Dam. Wij waren
positief verrast door zijn sociale opstelling en de toonzetting van het gesprek. We hopen dan ook dat Martijn
van Dam deze houding weet door te
trekken in het beleid dat hij als staatssecretaris gaat ontwikkelen. Hopelijk
weet hij bij alle sectoren die sociale
en warme gevoelens over te brengen.
En het zou mooi zijn als hij door middel van een opkoopregeling de veehouders die moeten of willen stoppen,
een ‘warme’ in plaats van een ‘koude’ oude dag weet te bezorgen. Als
Martijn van Dam door het nemen van
dit soort regelingen ervoor kan zorgen dat het totale fosfaatplafond niet
wordt overschreden. En als hij dan
voor ons ook nog eens weet te regelen
dat we door middel van mestbewerking ervoor kunnen zorgen dat we de
kunstmestgift kunnen minimaliseren,
dan denk ik dat hij voor ons op gelijke
hoogte komt te staan als oud-minister
voor de PvdA en oud-Landbouw commissaris Sicco Mansholt. Deze oudge-

diende schrok er in zijn tijd ook niet
voor terug om tegendraadse beslissingen te nemen. Als Martijn van Dam dit
voorbeeld wil volgen kan hij wellicht
in de toekomst zijn baan als staatssecretaris nog eens verruilen voor
een positie in Brussel als EU-commissaris voor Landbouw. Maar om werkelijk de geschiedenis in te gaan als
onze Commissaris van Landbouw zal
veel afhangen van de manier waarop
hij weet om te gaan met de problemen
waarin we nu zijn beland. De overheid
heeft de huidige problemen mede veroorzaakt, dat moge duidelijk zijn. De
NMV heeft een verlanglijstje in de pot
gedaan bij staatssecretaris van Dam.
Wat hij daarmee gaat doen zullen we
pas weten als we aan het eind van het
jaar de balans gaan opmaken. Ik wens
u allen een voorspoedig 2016 toe
en wens dat ook
uw goede voornemens voor 2016
uit zullen komen.

Harm
Wiegersma,
voorzitter NMV
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Agenda
Binnenkort
Extra fosfaatavonden in meerdere regio’s
18 januari
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
15 februari
NMV-bestuursvergadering om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten
tel. 06 213 22 313

Website Landelijk Meldpunt
Faunaschade vernieuwd
De website van het Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd. Op
11 december 2015 was de lancering. De website www.faunaschade.
nl is nu gebruiksvriendelijker. Daarnaast kunnen meldingen nu
steekproefsgewijs gevalideerd worden. De gewijzigde website is tot
stand gekomen met input van de Klankbordgroep Grondgebruikers
met leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Nederlandse
Fruittelers Organisatie (NFO).

email info@nmv.nu

De NMV hoopt dat het melden van faunaschade hiermee eenvoudiger

www.nmv.nu

wordt. Maar mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen

Contactpersonen NMV

we dat graag via info@nmv.nu

Groningen:
Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922
Drenthe:
Johan Inberg, Koekange, 0522-451125
Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest,
0511-421083
Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630
Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335
Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden, 0344-662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Noord-Holland Noord:

MAINEnergie heeft inmiddels
veel NMV-ers als vaste klant. De
kracht van MAINEnergie zit in
het persoonlijke contact en het
vertrouwen van de klant. Als u
klant wordt bij MAINEnergie
profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice.
Wij nemen alle administratieve
rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap.
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en
gas.
Wilt u net als vele andere collega-bedrijven proﬁteren van
scherpe energietarieven?
Neem dan contact op met het
Sales team van MAINEnergie. U
kunt ons telefonisch bereiken op
088 - 08 09 000 of per e-mail via
sales@mainenergie.nl.

Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588
Zuid-West:
Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,
0165-317667
Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:
Hans Geurts, Veulen, 0478-541592
U kunt zich aanmelden als lid of informatie
aanvragen via de contactpersonen of bij het
NMV-secretariaat.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word lid van de NMV!
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV.
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en
een NMV-bodywarmer!
Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel. 0344-6555336 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

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

LEDENACTIE

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

