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Op 18, 19 en 20 januari was Team Agro NL 
aanwezig op de Grüne Woche. De Grüne 
Woche is een grote consumentenbeurs in 
Berlijn waar diverse landen zich presen-
teren. Dit jaar was Bulgarije het gastland. 
Ook Nederland heeft elk jaar een paviljoen 
op de Grüne Woche. Minister Schouten en 
verschillende landbouwwoordvoerders uit 
de Tweede Kamer brachten een bezoek 
aan de Grüne Woche. 
Voor het net opgerichte Team Agro NL 
een prachtig moment om zich te presen-
teren aan politici en pers. Team Agro NL 
bestaat uit diverse boeren en boerinnen 
uit verschillende sectoren, aangevuld met 
Caroline van der Plas die gespecialiseerd is 
in communicatie en PR. Het doel van Team 
Agro NL is dan ook om de Nederlandse 
Land- en Tuinbouw positief op de kaart te 
zetten. Dit wil de Stichting bereiken door 
de krachten te bundelen van reeds be-
staande PR initiatieven en te zorgen voor 
afstemming van de activiteiten van de di-
verse organisaties. 
 
De volgende initiatieven hebben hun 
steun uitgesproken voor Team Agro NL:
Blij met een ei, Boer Bewust, Boert Bewust, 
Boeren van Nederland, Farm and Coun-
try Fair, Farmers United, Keten duurzaam 
Rundvlees, mmmEggies, Varkens.nl, Var-
kens Vandaag. 

Daarnaast hebben belangenorganisaties 
als NMV, LTO en VBBM hun steun uitge-

sproken. Dit betekent dat de Stichting op 
een breed draagvlak kan rekenen. Vanuit 
NMV is bestuurder Henny Verhoeven be-
trokken bij dit project. Maar ook beleids-
medewerker Femke Bakhuisen zult u terug 
vinden in Team Agro NL, zij is vanuit de 
VBBM hierbij betrokken. 

Naast het bundelen van de krachten van 
bestaande initiatieven wil Team Agro NL 
zelf ook zaken in gang zetten. Achter de 

schermen worden er ambitieuze plannen 
gemaakt. Om een goede PR campagne op 
te zetten voor de Nederlandse Land- en 
Tuinbouw is veel geld nodig. Team Agro 
NL  heeft berekend dat met een bedrag 
van minstens € 50,00 per Nederlandse 
boer per jaar, er een voldoende groot 
budget is voor promotiecampagnes in 
kranten, bladen en op TV.  
Steunt u dit initiatief voor één krachtig PR-
geluid? Word dan donateur! 

Lancering team Agro NL op
de Grüne Woche!
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NMV interviewde William Moorlag tijdens de Grüne Woche in Berlijn. Moorlag is sinds 25 oktober 2017 landbouwwoord-
voerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Daarvoor deed hij ervaring op in andere politieke bestuursfuncties, waaronder 
die van gedeputeerde voor de Provincie Groningen. Hieronder een uiteenzetting over de beweegredenen van een bevlo-
gen Groninger:

Politiek bestuurder in de spotlight

Wat is de reden dat u de politiek in ge-
gaan bent?
“Ik heb twee grote drijfveren, één daar-
van is het politieke klimaat: Er is nu 
polarisatie tussen verschillende bevol-
kingsgroepen. Volgens mij moeten we 
juist meer verbindend zijn, daar wil ik 
me voor in zetten. De andere drijfveer is 
de aardbevingsproblematiek in Gronin-
gen: Het is een schande hoe daar met 
burgers en boeren wordt omgegaan, er 
vindt geen correcte afhandeling inzake 
schadecompensatie plaats. Dat moet an-
ders, daar hebben de mensen recht op. 
Er wordt door gaswinning miljarden uit 
de grond gehaald, terwijl tegelijkertijd 
de schadeafhandeling voor getroffenen 
erg moeizaam verloopt, of niet adequaat 
plaatsvindt. Daar wil ik me ook hard voor 
maken”.

Kunt u iets vertellen over welke binding 
u heeft met de agrarische sector, in het 
bijzonder de melkveehouderij?
“Ik ben opgegroeid in Onderdendam, 
een klein dorp in Groningen. Het gebied 
valt te typeren als het typische Groning-
se agrarische platteland. In mijn jeugd 
kwam ik regelmatig bij boeren op het 
erf, dat was daar nog heel normaal. Ik 
heb ook een tijdje voor een waterschap 
gewerkt en zo het platteland van Noord 
Groningen doorkruist, Ik voel verbinding 
met  het platteland en de agrarische sec-
tor”.

Waar ziet u uitdagingen voor de melk-
veehouderij?
“We leven in een wereld waarin zich ver-
schillende crisissen voordoen: Op het 
gebied van voedsel, klimaat, energie en 
grondstoffen zijn er mondiaal proble-
men. Hier heeft de landbouw overal een 
aandeel in, maar volgens mij vooral een 
aandeel in de oplossing. Onze melkvee-
houderij is de top van de wereld, wan-
neer je alleen al kijkt naar de reputatie 
van babymelkpoeder, dan wordt die 
overal in de wereld zeer hoog gewaar-
deerd. Ik realiseerde mij dit pas echt toen 
ik een aantal jaren geleden in de melk-
fabriek in Bedum was. Kaas was voor 
mijn gevoel het product met de hoogste 
waarde. Tijdens dat bezoek bleek echter 

dat juist de gedemineraliseerde wei van 
die kaas zo’n waardevolle grondstof is 
voor babymelkpoeder, dat eigenlijk de 
babymelkpoeder het primaire proces is, 
en de kaas eigenlijk meer een bijproduct. 
Zo zie je welke nieuwe waarde er nog 
gecreëerd wordt met productontwikke-
ling. En dat terwijl er al duizenden jaren 
koeien worden gehouden. Die waarde 
van de melkveehouderij moeten we zien 
vast te houden”.

Wat gaat u doen voor de melkveehou-
derij?
“Zoals ik al zei, Nederland moet zijn 
koppositie behouden. De druk op na-
tuur en het landschap is alleen te hoog. 
Ik denk dat we toe moeten naar een si-
tuatie waarin er in bepaalde gebieden 
juist ontwikkelingsruimte voor landbouw 
gerealiseerd wordt, maar dat je andere 

concentratiegebieden realiseert met 
een meer extensieve en vooral natuur-
inclusieve melkveehouderij. Zo ben je in 
staat om de meer kwetsbare gebieden te 
ontlasten. Dit proces moet mijns inziens 
niet met dwang plaatsvinden, maar door 
stimulerende maatregelen. Ook realiseer 
ik mij dat we daar een lange overgangs-
termijn voor uit moet trekken, zo niet 
dertig, misschien wel veertig of vijftig 
jaar. De overheid vervult daar ook een 
sleutelrol in en moet haar verantwoorde-
lijkheid nemen. Als je bepaalde stappen 
wilt zetten dan hoort daar een goede 
compensatie bij voor de boeren om de 
mogelijkheid daarvoor ook echt te faci-
literen. Het zou mijns inziens toe moe-
ten naar een aantal grote en robuuste 
gebieden in ons land, die in het teken 
staan van de natuur en regionale afzet. 
In Frankrijk zijn er gebieden die zeer 



succesvol zijn. Denk aan de streek rond 
Bourg-en-Bresse. Daar worden extensief 
kippen gehouden van topkwaliteit, die 
wereldwijd afzet vindt. Die waarde en 
kwaliteit hebben ze gecombineerd met 
marketing en toerisme. Dat is voor mij 
een voorbeeld”.

Bent u niet bang dat hierdoor bepaalde 
delen van het land juist worden gede-
gradeerd?
“In principe is dit al lang aan de gang, kijk 
maar naar Brabant. Ik hoop juist dat wan-
neer er zichtbaar voor gekozen wordt om 
in bepaalde grote gebieden natuurdoel-
stellingen te realiseren, dit op een wijze 
kan waarin samenwerking plaatsvindt, 
zodat dit hand in hand gaat. Ieder gebied 
heeft dan zijn eigen specialisme, daar 
kun je eerlijk over communiceren.

Wat zou u aan de leden van NMV mee 
willen geven?
“Het is voor de hele sector van belang 
dat we in de toekomst maatschappelijk 
verantwoord blijven produceren. Het is in 
het belang van alle melkveehouders dat 
er geen gerommel plaatsvindt, hoewel ik 
me realiseer dat er in de melkveehouderij 
gelukkig niet veel misstanden zijn. In de 
toekomst kunnen blijven ondernemen 
betekent voor mij ook rekening houden 
met je omgeving. De overheid is zoals 

ik al zei wat mij betreft verantwoordelijk 
om deze transitie te kunnen maken.

Ik zie de melkveehouderij niet alleen als 
onderdeel van een probleem maar dus 
ook van de oplossing. Als we het heb-
ben over energieproductie en voedsel-
productie moeten we er echter wel voor 
zorgen dat die niet met elkaar gaat con-
curreren. Dit houdt in dat je geen zon-
nepanelen in een stuk land legt, dat ook 
prima geschikt is voor de landbouw. Ter-
wijl er tegelijkertijd nog allerlei daken van 
schuren onbenut liggen, die ontwikke-
ling moeten we niet willen, daar zijn hele 
goede alternatieven voor. Wel denk ik 
dat andere innovaties meer gestimuleerd 
moeten worden zoals het bewerken van 
mest en het covergisten. Daar moeten we 
wat mij betreft meer ruimte voor bieden. 
Vandaag de dag leven we in een dynami-
sche wereld. Overal zie je de levensduur 
van bedrijven en functies korter worden 
en geheel verdwijnen. De melkveehou-
derij is anders. Er is in duizenden jaren 
veel veranderd, maar het houden van vee 
blijft een constante factor voor de voed-
selvoorziening. Koester dat.

Uw beleidsadviseur bedankt de heer 
Moorlag voor dit interessante gesprek en 
wenst hem veel succes in zijn werk voor 
de PvdA als landbouwwoordvoerder.
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Tweede Kamerlid Moorlag en meerdere 
politieke landbouwwoordvoerders in 

gesprek met NMV op de Grüne Woche
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NMV op pad

Het implementeren van fosfaatrechten 
werd eerder afgewezen door de Euro-
pese Commissie omdat het gezien werd 
als ongeoorloofde staatssteun, immers, 
de fosfaatrechten zijn schaars bij de in-
voering en zullen een waarde vertegen-
woordigen die de melkveehouder ‘gratis’ 
kan bijschrijven. De Commissie achtte 
deze staatssteun alleen geoorloofd als 
Nederland aan het huidige productie-
plafond voldoet en als met het stelsel 
van fosfaatrechten een doel, te weten 
verduurzaming van de sector, wordt na-
gestreefd zodat het stelsel verder gaat 
dan louter het borgen van het produc-
tieplafond. De afroming van 10% wordt 
derhalve voor deze laatste voorwaarde 
aangewend, waardoor de fosfaatrechten 
toch nog konden worden geïmplemen-
teerd. 

Groei van de melkveestapel na 2 juli 
2015 wordt niet vertaald in fosfaatrech-
ten. Fosfaatrechten worden uitsluitend 
toegekend aan bedrijven die bij de in-
werkingtreding (d.d. 1 januari 2018) van 
het fosfaatrechtenstelsel een bedrijf, als 
bedoeld in de meststoffenwet, geregi-
streerd staan bij RVO. 

Knelgevallen
Indien uw bedrijf buitensporig getrof-
fen wordt door de invoering van fos-
faatrechten, omdat er op uw bedrijf op 
de peildatum sprake was van bijzondere 
omstandigheden, biedt dat ruimte om 
in bezwaar te gaan tegen de aan u toe-
gekende hoeveelheid fosfaatrechten. U 
kunt uw digitale bezwaarschrift voor 1 
april naar RVO sturen. Het moet wel zo 
zijn dat de bijzondere omstandigheid tot 
minimaal 5% minder fosfaatproductie 
geleid heeft als zonder die omstandig-
heid het geval geweest was. Bijzondere 
omstandigheden kunnen zijn: Er was 
op de peildatum sprake van bouwwerk-
zaamheden, diergezondheidsproble-
men, ziekte (van vee of ondernemer), 
overlijden of vernieling van de melk-
veestallen. Deze categorieën knelgeval-
len werden al vroeg in het proces vast-
gesteld. In de loop van 2017 is er door 
de politiek verzocht nader onderzoek 
te doen naar categorieën van bedrijven 
waarbij er op voorhand vastgesteld kan 
worden dat er tevens sprake is van dis-
proportionele last, hierop is de Commis-
sie knelgevallen aangesteld. Op het ad-
vies van deze commissie zijn er nog twee 

categorieën knelgevallen toegevoegd, 
dit betreft bedrijven die nieuw gestart 
zijn en bedrijven die op de peildatum 
aantoonbaar minder vee hadden wegens 
verplaatsing voor natuur.

Voor deze bedrijven gelden strenge cri-
teria, hieronder een toelichting:

Nieuw gestarte bedrijven
• U heeft een omgevingsvergunning die 

voor 2 juli 2015 is verleend voor het 
oprichten van een bedrijf voor het 
houden van melkvee. Óf een voor 2 juli 
2015 ingediende melding activiteiten-
besluit milieubeheer voor het houden 
van melkvee. De omgevingsvergun-
ning of melding activiteitenbesluit is 
verleend aan de landbouwer die het 
verzoek doet.

• U bent financiële verplichtingen aan-
gegaan voor 2 juli 2015, die u op dat 
moment niet meer ongedaan kon ma-
ken.

• U bent tussen 1 januari 2014 en 2 juli 
2015 gestart met de productie van 
melk bestemd voor consumptie of ver-
werking.

• Op 1 januari 2018 heeft u minimaal 15 

Introductie fosfaatrechten en knelgevallen
De introductie van fosfaatrechten is inmiddels achter de rug, als het goed is hebben alle melkveehouders nu een beschikking 
ontvangen waarin het op 2 juli 2015 vastgestelde fosfaatproductieplafond vermeld staat. Afhankelijk van de mate waarin 
uw bedrijf in 2015 grondgebonden was wordt hier een kortingspercentage van 8,3% op toegepast, wat resulteert in de aan 
u toegekende fosfaatproductierechten. 



NMV op Twitter

De fotowedstrijd die we hebben uitge-
roepen, met als thema ‘koeien op hun 
best, is inmiddels gesloten voor stem-
ming. Wij van NMV vonden drie foto’s 
erg mooi en vonden het moeilijk kiezen. 
Daarom lieten we dat over aan u. Eerlijk 
is eerlijk, aanvankelijk gingen de stem-
mingen op de foto’s redelijk gelijk op. 
Maar inmiddels is wel duidelijk dat er 
één foto met kop en schouders boven 
uit steekt: Met maar liefst 106 stemmen 
heeft de foto met drie roodbonte pinken 
gewonnen. 

De foto komt van Amanda Blom uit Gel-
drop, zij zal binnenkort de foto op een 
linnendoek van ons ontvangen. We heb-
ben Amanda uiteraard gebeld om voor 
u te informeren naar het verhaal achter 
deze foto. Amanda is geen boerin, ze is 
hobby fotograaf. Al fietsende bij de Gij-
zenrooiseweg in Geldrop kwam ze een 
koppel pinken tegen. Ze bleven maar 
naar haar kijken en kwamen nieuwsgie-
rig dichterbij. Dat trok haar aandacht 
waardoor ze een foto maakte. Amanda 
is een echte dierenliefhebster en vindt 

koeien ook erg leuk, omdat die zo bij-
dehand zijn.

Gefeliciteerd met de winst Amanda! En 
ga vooral door met het maken van zulke 
prachtige foto’s! 

Fotowedstrijd: en de winnaar is...

melk- en kalfkoeien.
• U heeft geen aanspraak gemaakt op 

de voorziening voor ophoging van 
fosfaatrechten door een overname van 
een beëindigd bedrijf in de periode 
tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Natuur en infrastructuur
Heeft u op 2 juli 2015 tijdelijk minder 
melkvee gehouden? Óf beschikte u in 
2015 over minder fosfaatruimte door 
de realisatie van een natuurgebied of 
de aanleg of onderhoud van publieke 

infrastructuur? Dan kunt u onder voor-
waarden het aantal fosfaatrechten laten 
verhogen. 
• U heeft minimaal 5% minder fosfaat-

rechten toegekend gekregen doordat 
u minder landbouwgrond in gebruik 
had bij het bedrijf en/of een kleinere 
veestapel door een natuurontwikke-
lings- of infrastructuurproject.

• Er is sprake van een ongewone en 
tijdelijke situatie. Deze hangt direct 
samen met de ontwikkeling van het 
publieke project. Verhuurt of verpacht 

u grond aan natuurorganisaties of 
terrein beherende organisaties, zon-
der dat er sprake is van ontwikkeling 
van nieuwe natuurgebieden? Dan be-
schouwen wij dit niet als een bijzon-
dere omstandigheid.

Momenteel is NMV in gesprek op het 
ministerie over de fosfaatrechten. NMV 
heeft verschillende vragen ingebracht en 
zal zich onder andere hard maken voor 
een lobby om, een deel van de, verleasde 
fosfaatrechten niet af te romen.

5
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De sectorpartijen zijn op het matje ge-
roepen bij minister Schouten, omdat 
gebleken is dat er fraude gepleegd is 
tijdens het fosfaatreductieplan met 
de aanmelding van kalveren bij I&R. 
Het gaat hierbij om bedrijven die het 
kalf van een pink bij een andere kalf-
koe hebben aangemeld, waarbij werd 
voorgedaan dat de koe een tweeling 
kreeg. Hiermee werd de pink op pa-
pier als jongvee aangehouden waar-
door hij op papier maar meetelde als 
0,53 GVE in plaats van 1 GVE.

Omvang fraude
In een brief die onze minister naar de Ka-
mer stuurde staat dat er zo’n 2000 be-
drijven zijn waarop meer dan 10% twee-
lingen geboren werden in het jaar 2017, 
en nog eens 5700 bedrijven waarbij er 
tussen de 5-10% tweelingen ter wereld 

kwamen. 
Uit een steekproef bleek dat in de eer-
ste categorie van bedrijven die in 2017 
meer dan 10% tweelingen registreerden, 
van de 29 gecontroleerde bedrijven op 
23 bedrijven daadwerkelijk onregelma-
tigheden in de registratie werden aan-
getroffen. Van de bedrijven die tussen 
de 5-10% tweelingen registreerden zijn 
er 64 bezocht waarbij er op 22 bedrijven 
onregelmatigheden geconstateerd zijn. 
De komende tijd zal er gewerkt worden 
aan het in beeld brengen van de werke-
lijke omvang van de fraude. En zullen we 
samen met andere sectorpartijen en het 
ministerie een plan van aanpak initiëren.

Fosfaatreductieregeling
Als belangenorganisatie betreuren wij 
ten zeerste dat de melkveehouders die 
zich wel aan de regels gehouden heb-

ben nu ook getroffen worden door ima-
goschade ten gevolge van frauderende 
boeren. Na de enorme inspanningen die 
melkveehouders geleverd hebben om de 
fosfaatreductieregeling te doen slagen 
sneeuwt dit positieve nieuws volledig 
onder bij het nieuws over kalverenfrau-
de. Het doet afbreuk aan het positieve 
imago van de melkveehouderij. Ook gaf 
de minister aan dat het de onderhande-
lingen over het 6e actieprogramma en 
de derogatie onder druk zet. Deze breuk 
in vertrouwen heeft haar daarbij doen 
besluiten de pilot voor de kringloopwij-
zer in 2018 in te trekken. 

Tot slot levert de fraude een gevaar voor 
de robuustheid van het I&R systeem. De 
gehele sector is er bij gebaat dat dit een 
feilloos en robuust systeem is.

Fosfaatrechten en fraude met I&R systeem

Volgens de laatste stand van zaken 
hebben veel renteswapklanten al een 
voorschot ontvangen. De definitieve 
aanbiedingen laten voor de meeste 
swapklanten nog op zich wachten. De 
banken met de meeste renteswapklan-
ten, Rabobank en ABN AMRO, hebben 
slechts enkele definitieve aanbiedingen 
verstuurd. Volgens de laatste berichten 
zullen de meeste klanten voor de zo-
mer van dit jaar een definitief aanbod 
ontvangen.

Onvolledige derivatendossiers, dus op-
gelet
NMV waarschuwt voor onvolledige deri-
vatendossiers bij de banken. Klanten zul-
len hun huiswerk ook goed moeten doen 
en zo nodig (juridisch) advies inwinnen 
voordat het definitieve aanbod wordt ge-
accepteerd. Juridisch adviseur en advocate 
mr. Marianne Adema staat veel renteswap-
klanten bij en adviseert ook over de voor-
stellen die worden gedaan. Zij geeft aan 
dat de eerste discussies hierover al zijn be-
gonnen en dat het vroegtijdig aankaarten 
van een verschil van inzicht over bepaalde 
aspecten tot een hogere uitkomst kan lei-
den. Het is daarom niet goed om enkel uit 
te gaan van de conclusie van de bank. Ban-
ken verstrekken bovendien lang niet altijd 

alle relevante stukken als dit in hun nadeel 
kan uitpakken. Een enkele bank, waaronder 
Rabobank, lijkt zelfs bij de eerste aanbie-
dingen al niet erg bereidwillig te zijn om 
inzicht te geven in hun berekening van het 
aanbod.

De tijd die de klanten nu nog hebben kun-
nen zij goed gebruiken om zich in hun dos-
sier te verdiepen of zich hierover te laten 
adviseren. Het is bekend dat banken niet 
alle informatie volledig hebben en bij de 
aanbiedingen vaak bepaalde aannames 
doen. Voor klanten waarbij er in hun dos-
sier aanleiding bestaat voor bindend ad-
vies (verzoekschrift procedure binnen het 
Herstelkader) is noodzakelijk dat zij zelf ac-
tief hiernaar handelen. Termijnen moeten 
daarbij niet uit het oog worden verloren. 
NMV-leden die vragen hebben kunnen, 
indien gewenst, contact met juridisch advi-
seur en advocate mr. Marianne Adema op-
nemen via: marianne@adema-advocatuur.

Herstelkader Rentederivaten:
een update!

Gerry@OetDaam  
Tachtig procent van de mestkelders 
in Groningen lekt als gevolg van bo-
dembeweging door de gaswinning 

Mariska Vermaas@Mariska_Ver-
maas 23 jan.
Minister Schouten trekt alle pilots 
met KringloopWijzer fosfaatrech-
ten in door fraude registratie melk-
vee. #fosfaat

Jan Brok@broederijbrok1 21 jan.
Goedemorgen, @teamagronl veel 
succes ook op deze zondag met 
Agro promotie op de Grune Woche. 
Elke dag eten, daar zorgen Visser,
Tuinders en Boeren voor.

NMV op Twitter
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In de Romeinse tijd wist het Romeinse 
gezag haar onderdanen rustig te hou-
den door het gratis uitdelen van brood 
en het organiseren van tweekampen in 
amfi theaters. Hier werden gevechten ge-
organiseerd tussen dieren en mensen, 
waarbij het bloed rijkelijk stroomde. Zelfs 
op begrafenissen werden ter ere van de 
overledene de beruchte gladiator-ge-
vechten gehouden, het hield de mensen 
gedeisd. 

In onze samenleving neemt sport en cul-
tuur ook een belangrijke plaats in, de 
overheid probeert door het geven van 
subsidies het aanbod te sturen en de 
prijzen laag te houden. 
Dit gebeurt ook in de voedselproductie 
door GLB gelden, alleen slaat de Brexit 
van Engeland een gat in het Europese 
landbouwbudget. Daarbij wil de Franse 
president Macron, Europese gelden 
gaan herverdelen, terwijl Frankrijk altijd 
een warm pleitbezorger geweest is voor 
landbouwsubsidies.    

Dat sport verbroederd is alom bekend. 
Misschien leidt het WK-voetbal in Rus-

land dit jaar wel tot betere contacten 
met onder andere het Oostblok van 
Poetin. Als Rusland onze agrarische pro-
ducten weer zou toelaten, en wij als Eu-
ropeanen hun aardgas afnemen zou de 
handel tussen Europa en Rusland weer 
kunnen opbloeien. Bijkomend voordeel 
zou kunnen zijn dat de aardgasproduc-
tie in Groningen kan worden verminderd 
waardoor de gronddaling en de aard-
bevingen die daar plaatsvinden kunnen 
worden gereduceerd.

Mocht de verbroedering niet lukken, dan 
kunnen we ook nog bezuinigen op het 
gebruik van kunstmest door een ruimere 
plaatsingsnorm te creëren voor onze 
mest. Dat dit verantwoord is blijkt uit 
een recente bijeenkomst over een lite-
ratuurstudie in Wageningen die uitwees 
dat een gift van 400 kilogram stikstof uit 
dierlijke mest beter is voor de bodem 
dan wanneer dezelfde gift uit kunstmest 
wordt gegeven. Wanneer we ons daarbij 
beseff en dat voor de productie van 1 ton 
kunstmest, 300 kuub aardgas nodig is, 
dan kunnen we op een veel duurzamere 
manier dezelfde of zelfs een nog hogere 
opbrengst realiseren. Dat een reductie 
van de gaswinning in Groningen nood-
zakelijk is, is duidelijk, maar dat we het 
aardgas nu nog nodig hebben is ook een 
gegeven.

Jarenlang heeft heel Nederland ge-
profi teerd van het Groninger gasveld. 
Daarom hebben we besloten aandacht 
te vragen voor de schade die ontstaan 
is, Bovendien werden onze leden van het 
kastje naar de muur gestuurd met hun 
schademeldingen.
Samen met NAV hebben we als agrari-
sche bonden een avond georganiseerd 
om tot een goede schaderegeling te ko-
men. Voor veel noorderlingen is de maat 
vol. De boeren, evenals de burgers en 
andere buitenlui willen af van het geld-
verslindende bureaucratische monster 
wat is opgetuigd. Terwijl die bureaucratie 
zelf veel geld kost en zichzelf bedruipt is 
het niet in staat gebleken de schade af-
handeling adequaat en toekomstgericht 
op te lossen. 

De boeren in Groningen 
vragen niet om brood 
en spelen. Ze vragen 
alleen om een eerlijke 
en toekomstbestendige 
schadevergoeding, 
niet meer dan 
rechtvaardig-
heid.

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

op te lossen. 
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Van de voorzitter...
Brood en 
Spelen
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Wilt u snel op de hoogte gehouden 
worden van de persberichten die de 
NMV uitbrengt? Of snel informatie 
toegezonden krijgen zoals bijvoor-
beeld recente informatie over 
fosfaatrechten. 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 registre-
ren. 
Dan blijft u 
op de hoogte 
van het al-
lerlaatste 
NMV-
nieuws!

Post per 
email

op de hoogte 

NMV wil graag de ruimte geven voor 
nieuwe bestuurders op alle niveaus. 
Ook is het mogelijk om eerst als niet-
bestuurder deel te nemen aan één van 
de commissies. In de commissies wor-
den inhoudelijke onderwerpen behan-
deld en voorstellen gedaan aan het 
bestuur. Het is belangrijk dat iedereen 
de kans krijgt om mee te denken over 
de strategie die we als NMV in zetten: 
Want NMV doet het met boeren, echt 
nog vóór boeren. 

U kunt op deze manier zowel uw kennis 
als uw mening door laten klinken. Er zijn 
commissies op het gebied van mest, wa-
ter, communicatie & organisatie, zuivel, 
dieren en randvoorwaarden. 

Wilt u meedenken en onderdeel uitma-
ken van ons bestuur of één van de com-
missies? Heeft u een visie en input waar-
mee u NMV kunt versterken? Laat het 
ons weten! Maak uw interesse bekend 
door uw gegevens te mailen naar:
info@nmv.nu.

Gezocht: nieuwe en en-
thousiaste bestuurders!
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NMV-
informatie

A
ge

nd
a

MAINEnergie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAINEnergie zit in het per-
soonlijke contact en het vertrouwen 
van de klant. Als u klant wordt bij 
MAINEnergie profi teert u van onze 
scherpe tarieven en onze overstap-
service. Wij nemen alle administra-
tieve rompslomp uit handen en ver-
zorgen de totale, naadloze over-
stap. Hierdoor blijft u te allen tijde 

verzekerd van levering van stroom 
en gas.

Wilt u net als vele andere collega-
bedrijven profi teren 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@main-
energie.nl.

19 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Maart
Commissiebijeenkomsten
23 maart
NMV-symposium Koe & Klimaat

Ledenactie
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 dan lid van de NMV! 
Zodat u met een goed en gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Schrijf u in en ontvang ons maandelijks ledenblad Koebont en een 
gratis NMV-bodywarmer.

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 ons maandelijks 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 € 39,95 per stuk, 
de verzendkosten bedragen € 7,50. 
Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL.

De NMV voor en door melkvee-
houders.
Uw inkomen en belang is onze 
prioriteit!

Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws

De Koebont verschijnt maandelijks.

Contactpersonen in de regio

■ 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 Lopiker-

waard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
■ Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
■ Maaskant en Limburg: 
Hans Geurts, Veulen
tel. 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of in-
formatie aanvragen via de contact-
personen of bij het NMV-secretari-
aat. Of ga naar de website en meld 
u aan via het aanmeldformulier.


