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Zo ging Jerry van Dijk van de Universiteit 
van Utrecht dieper in op wat het broeikasef-
fect nou eigenlijk precies is, en dat zelfs een 
ogenschijnlijk kleine toename van concen-
traties van broeikasgassen in de atmosfeer 
grote consequenties met zich mee kunnen 
brengen en voor opwarming kan zorgen. 

Van Dijk gaf aan dat het broeikaseffect in 
Nederland vooral te merken is aan de natte-
re winters, drogere zomers en meer extreme 
buien. Wat hij duidelijk naar voren bracht, 
is dat er in de agrarische sector weliswaar 
iets moet gebeuren op het gebied van kli-
maat, maar dat het ook financieel te reali-
seren moet zijn voor de boer. Hij schetste 
het beeld van een melkprijs die gemiddeld 
genomen op hetzelfde niveau blijft, terwijl 
er wel kostenverhogende omstandigheden 
tegenover staan. Er zijn al stappen gezet. Zo 

is de uitstoot per liter melk gedaald van 1,24 
naar 1,15 kg CO2 equivalenten. Maar door 
een stijging van het aantal dieren en pro-
ductieverhoging is de totale uitstoot toch 
toegenomen. Van Dijk ziet twee opties als 
oplossing: Ofwel een extra (grote) efficiën-
tieslag maken, ofwel een vermindering van 
de dieraantallen. Hij benadrukt het belang 
van samenwerking tussen overheid, toele-
veranciers, retail en boeren hierin. 

Volop kansen
Martin Scholten, van Wageningen Univer-
siteit, deed zijn verhaal over de mogelijk-
heden om een duurzaam verdienmodel te 
integreren in de melkveehouderij. Hij geeft 
aan dat er op het gebied van duurzaamheid 
al grote stappen gezet zijn door de Neder-
landse boeren. Zeker wanneer je dit in we-
reldperspectief bekijkt. Hij legt uit dat via 
slimmer landgebruik, reststromen optima-
lisatie, methaan zuinige koeien, vastleggen 
van koolstof in de bodem én mogelijkheden 
via mest nog veel winst te behalen valt in 
het reduceren van broeikasgasemissies. Er 
liggen volop kansen aldus Scholten. 

Oproep aan politiek
In de ochtend geven de panelleden Roelof 
Bisschop (SGP), Tjeerd de Groot (D66), Henk 
van der Wind (melkveehouder en voorzit-

ter Deltamilk), Henk de Vries (directeur ‘it 
Fryske Gea’), Wil Meulenbroeks (Voorzitter 
vakgroep melkveehouderij LTO) en Anton 
Nigten (zelfstandig onderzoeker) hun me-
ning over de ochtendinhoud. Tevens wordt 
er een oproep aan de politiek gedaan om 
af te stappen van het idee dat het redu-

Loftrompet voor NMV-symposium 
‘Koe & Klimaat’ 
Vrijdag 23 maart werd het NMV-symposium ‘Koe & Klimaat’ gehouden. De zaal was vol met zo’n 160 stakeholders 
waaronder melkveehouders, afgevaardigden van mengvoederindustrie, banken, Friesland Campina, waterschappen, 
ministerie etc. De verschillende sprekers gaven hun visie op de positie van de melkveehouderij in het klimaatdebat. 

Martin C Th Scholten@mcthschol-
ten  Visie van @NMVnieuws ol Koe 
en Klimaat gepresenteerd door 
Harm Wiegersma en Femke Bak-
huisen: reken het in de landbouw 
kringloop vastleggen van koolstof in 
bodem en grassen mee in het kli-
maat profiel van de melkveehoude-
rij. Ondanks methaan dan toch kli-
maatneutraal!!! 

Herma van den Pol@HermaBENB 
23 mrt.  Kunstmest daar moeten 
we vanaf. Conclusie @NMVnieuws 
congres koe en klimaat. Onderzoe-
kers, A-ware en melkveehouders 
pleiten daarvoor 
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ceren van vee enkel de enige oplossing is 
om samen tot toekomstbestendig beleid te 
kunnen komen. Tjeerd de Groot benadrukt 
dat hij blij is met alle stappen die gezet 
zijn richting kringlooplandbouw, zoals ook 
Scholtens verhaal illustreert.

Plannen Albert Heijn en A-ware
In de middag vertellen Henk Sierksma (Al-
bert Heijn) en Klaas de Jong (A-ware) over 
hun plannen om duurzamere melkstromen 
op te zetten. Albert Heijn wil haar huismerk 
verduurzamen en meer transparantie geven 
aan de consument. De hedendaagse consu-
ment wil volgens hen weten waar hun voed-
sel vandaan komt, Albert Heijn wil daarop 
inspelen. Veel melkveehouders reageren 
kritisch op de plannen die ze presenteren. 
Uiteindelijk betekent verduurzamen ook dat 
het voor de boer een duurzaam verdienmo-
del met zich meebrengt. Een aantal boeren 
uiten hun grote twijfels of dit daadwerkelijk 
wel zo is. Henk Sierksma legt uit dat de in-
koopprijs en de verkoopprijs binnen Albert 
Heijn los van elkaar staan. Maar dat zij wel 
het belang inzien van een goede prijs voor 
de producent, in het kader van duurzaam-
heid. Op de vraag waarom er dan in het 
verleden bepaalde zuivelproducten uit het 
schap geweerd werden daar Albert Heijn 
niet bereid was er iets meer voor te gaan 
betalen, komt geen duidelijk antwoord, 
Henk Sierksma geeft aan dat de inkoop van 
kaasproducten weer buiten zijn afdeling ‘de 
zuivel’ valt. 

Klaas de Jong geeft zijn visie vanuit A-wa-
re op duurzame zuivel. Samen met Albert 
Heijn zetten ze vol in op dit concept. Hij 
geeft aan dat het de markt is die bepaalt 
hoe snel de transitie naar ‘natuurinclusief’ 
en dergelijke initiatieven zich voltrekt. Op 
dit moment vraagt de markt er in toene-
mende mate om. Op basis van drie pijlers: 
Koe, bodem en boer gaan ze komende drie 
jaren stapsgewijs dit duurzaamheidspro-
gramma invoeren. 

Mening Tweede Kamerleden
Het panel wat hierna volgt bestaat uit 
Maurits von Martels (CDA), Carla Dik-Fa-

ber (ChristenUnie), Sieta van Keimpema 
(DDB) en Jacomijn Pluimers (Wereld  Na-
tuur Fonds). Ze zijn het er over eens dat 
om duurzaam te kunnen produceren hier 
een juist melkprijs tegenover moet staan. 
Sieta van Keimpema schetst het beeld dat 
er nog maar 3% van de boeren onder de 45 
jaar is. Dat moet anders in de toekomst. We 
zijn wat dat betreft niet op de juiste weg. 
Toenemende regelgeving maakt het steeds 
minder aantrekkelijk om een bedrijf over te 
nemen. Ook is recent gepubliceerd dat een 
boer, die toch al gauw bijna een dubbele 
werkweek aan uren maakt, vaak ver onder 
modaal verdient. Ze pleit voor landbouwbe-
leid die dit recht zet. Von Martels illustreert 
dat de overheid als taak moet hebben te fa-
ciliteren, maar dat de juiste input vanuit de 
landbouworganisaties gegeven moet wor-
den. Daar valt winst te behalen.

Carla Dik-Faber wil haar verantwoordelijk-
heid als politica ook nemen. Zij geeft wel 
aan dat het belangrijk is om met elkaar sa-
men te werken en ervoor te zorgen dat er 
geen verdeeldheid is binnen de sector. De 
situaties die recent in de landbouw speel-
den zorgen ervoor dat zij, en ook onze mi-
nister, zich steeds moet focussen op crisis-
management, terwijl ze aan opbouw niet 
toe komen. 

Koe vs. Auto
Uiteindelijk hebben we de dag afgesloten 
door onze NMV visie op Koe & Klimaat 
te geven. NMV vindt namelijk dat het on-
houdbaar is een koe te vergelijken met de 
uitstoot van fossiele brandstoffen door bij-
voorbeeld een auto. Ieder ‘C’ component 
die een koe in de vorm van methaan uit-
stoot, is eerder vastgelegd in het gewas wat 
ze opneemt. Buiten methaan zet een koe 
ook nutriënten zoals koolstof om in vlees, 
melk, botten, mest en bijvoorbeeld wat vrij-
komt bij de ademhaling. Al die ‘C’ elemen-
ten zitten in een kringloop. 
Op dit moment wordt de vastlegging van 
gewassen niet meegenomen in de emis-
siecijfers van de landbouw, omdat het CBS 
aangeeft dat die vastlegging weliswaar 
direct weer vrij komt na consumptie in de 

veehouderij. Dit raakt precies ons punt, 
en hebben we tijdens het symposium dan 
ook aangegeven: Als die ‘C’ direct weer vrij 
komt, en vervolgens direct weer wordt vast-
gelegd (of in ieder geval die hoeveelheid), 
zou de emissie evengoed verlaagd kunnen 
worden. Dit is een significant en toch zwaar 
onderbelicht aspect welke het verschil 
maakt tussen een groot deel van de uitstoot 
van broeikasgassen vanuit de melkveehou-
derij en het gebruik van fossiele brandstof-
fen: Sinds de industriële revolutie zijn we 
met de industrie, (vlieg)verkeer en scheep-
vaart razendsnel fossiele brandstoffen aan 
het verbruiken. Deze voorraden met een 
koolstofcomponent zijn in miljoenen jaren 
opgebouwd in de bodem, terwijl er geen 
duurzame vastlegging tegenover staat. De 
laatst genoemde vorm van CO2 uitstoot 
zorgt dan ook voor een toename aan broei-
kasgasconcentraties in de atmosfeer. Maar 
in de melkveehouderij wordt deze uitstoot 
in principe meteen weer vastgelegd.

Af van kunstmest
NMV pleit voor het ontwikkelen van inno-
vaties voor stroomopslag op de boerderij. 
Elektrische tractoren zien wij zeker in het 
toekomstbeeld van de landbouw, waar we 
een bijdrage mee kunnen leveren in het 
terugdringen van de toename van broei-
kasgassen door het gebruik van de fossiele 
brandstoffen te beperken. Ook goed bo-
dembeheer en verschillende grassoorten 
die meer CO2 vastleggen zien wij als goede 
mogelijkheid voor een deeloplossing die 
wij zeker een kans willen geven. Daarbij 
zou NMV graag af willen van kunstmest, 
waarvoor veel fossiele brandstof voor de 
productie nodig is, en in plaats daarvan een 
verruiming zien van de normen voor orga-
nische meststoffen. Daar is zowel voor het 
broeikasfenomeen als de waterkwaliteit iets 
voor te zeggen.

Snelle transitie ongewenst resultaat
NMV heeft daarnaast opgeroepen zich 
goed te realiseren dat realisatie van een te 
snelle transitie in de landbouw ongewenst 
is met vaak het tegenovergestelde resultaat. 
Die boodschap gaat NMV constant onder 
de aandacht brengen bij onze beleidsma-
kers, gezien het feit dat zij hier vaak aan 
voorbij gaan.

Al met al was het een topdag, waar we 
veel positieve reacties op ontvangen 
hebben. We kijken met recht terug op 
een geslaagd symposium waarbij er ver-
binding gelegd is tussen een diversiteit 
aan stakeholders. De puzzel van het kli-
maat is weliswaar niet opgelost, maar 
er is zeker weer een stuk in het geheel 
gelegd.
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De Europese Commissie heeft het 
voorstel gedaan om de derogatie 
waar Nederland gebruik van maakt 
in de huidige vorm nog twee jaar te 
continueren. Het nitraatcomité heeft 
hier op 4 april over gestemd. (Bij het 
ter perse gaan van Koebont was de 
uitslag hierover nog niet bekend) 

Harm Wiegersma, NMV voorzitter: ‘Hoe-
wel wij vanuit NMV steeds gepleit hebben 
voor een verruiming van derogatie naar 
300 kg/N, realiseren we ons dat we gezien 
de huidige onrust blij moeten zijn met 
continuering voor de komende twee jaar. 
Als we in de tussenliggende periode de 
rust weer terug kunnen brengen in de sec-
tor, en het vertrouwen terugwinnen, dan 
hebben we twee jaar de tijd om wederom 
met een goede onderbouwing te komen 
voor het vervolg. Bovendien pleiten wij 
al vanaf het eerste uur voor een bedrijfs-
specifieke derogatie. We zien nu dat ook 
andere sectorpartijen zich langzaamaan 
achter ons standpunt scharen. Het zal ze-
ker helpen wanneer we over twee jaar met 
één geluid naar Brussel kunnen gaan’.

De melkveehouderij heeft een turbulente 
periode achter de rug. Sinds 2015 diende 

de ene na de andere calamiteit zich aan. 
De onzekerheid door fosfaatrechten, het 
fosfaatreductiejaar, de I&R onregelma-
tigheden en het al dan niet verlengen van 
de derogatie heeft er behoorlijk ingehakt. 
NMV is geen voorstander geweest van 
fosfaatrechten. Toch hopen we nu de rech-
ten eenmaal geïmplementeerd zijn, de 
rust in de sector wederkeert. We zien dat 
dergelijke calamiteiten tot in Brussel door-
dringen en onze onderhandelingspositie 
verzwakt. NMV zal de komende tijd bij het 
ministerie aan blijven dringen op het ver-
beteren van de robuustheid van het I&R-
systeem. We moeten er alles aan doen om 
te voorkomen dat onregelmatigheden 
of administratieve onvolkomenheden de 
positie van de Nederlandse melkveehou-
derij ondermijnen en de discussie wordt 
afgeleid van de doelstelling. Uiteindelijk is 
een derogatie juist gunstig voor de water-
kwaliteit, en daarmee uitstekend te verant-
woorden.

Ook is het wat NMV betreft ontoelaat-
baar dat er politieke partijen zijn die in 
Brussel ervoor pleiten dat Nederland 
geen derogatie verdient. Volgens ons is 
dit gebaseerd op emoties en niet op fei-
ten. Helaas veroorzaakt het wel onrust. 

Daarom heeft NMV eind februari een 
brief gestuurd naar de Europese Commis-
sie over onze zorgen rondom de deroga-
tieverlening. In deze brief onderbouwen 
wij met feiten uit onderzoeken waarom 
een derogatie juist belangrijk is voor de 
waarborging van waterkwaliteit. U kunt 
deze brief nalezen op onze website. 

Derogatievoorstel Europese Commissie

 1-3  Stuurgroepvergadering Delta-aanpak-overleggen

  N-Brabant

 2-3 Overleg commissie Mest & Water

 -3  Bestuurlijk overleg I & R-onregelmatigheden met

  Minister van LNV

 5-3 Afspraak Jan Huitema (VVD) europarlementariër

 5-3  Overleg met RVO, directeur de heer Van der Burg

 6-3  Presentatie van het rapport aan Tweede Kamer: 

  ‘De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? 

 6-3 Bijeenkomst Platform Aarde Boer Consument (ABC)

 7-3 Overleg commissie Dieren

 7-3 Sectoroverleg Rendac

 8-3 Conferentie GLB en internationaal handelsbeleid

 12-3 Overleg commissie Zuivel

 12-3 Overleg commissie Communicatie & Organisatie

 14-3  Bestuurlijk overleg I & R onregelmatigheden 

  met Minister van LNV 

 14-3  Bijeenkomst Rijk en Sector AGRO regels in de

  omgevingsregeling

 15-3  Bijeenkomst uitwerking maatregelen zesde actie-

  programma Nitraatrichtlijn in regelgeving met min. LNV

 15-3 I & R debat Den Haag

 15-3  Bijeenkomst Bond van Landpachters en eigen-

  grondgebruikers in NL (BLHB)

 15-3 NMV-bijeenkomst Joure

 16-3 ZuivelNL rundergezondheid DKR  

 21-3 Bestuursvergadering ZuivelNL

 22-3  ‘Medicijnresten uit Drents Water’ op Wereld Waterdag

 23-3 NMV-symposium Koe & Klimaat

 29-3 Overleg Rendac

 30-3 Overleg Veterinaire Borging

Waar is de NMV geweest afgelopen maand?
NMV op pad
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Vóór 1 april, dient elk melk-leverend be-
drijf in Nederland zich aangemeld te heb-
ben voor de bestrijdingsroute IBR/BVD. Dit 
wordt via de leveringsvoorwaarden en/of 
kwaliteitsborgingsprogramma’s geregeld.

Er is voor gekozen om niet te wachten tot 
1 januari 2019. (De datum die het ministe-
rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit (LNV) stelt voor de AMvB welke de 
bestrijding van IBR regelt) Maar besloten 
is daarop vooruit te lopen en 1 april 2018 
aan te houden. De AMvB is de basis voor 
het aanvragen van de artikel-9 status bij 
de Europese Commissie.

Let wel, BVD-bestrijding valt hier niet 
onder. Dit is vanuit de NZO, LTO en SBK 
opgepakt.  Ook wordt de bestrijding van 
BVD in de vleesveehouderij gestimuleerd 
vanuit de Zuivel. Gedurende 3 jaar wordt 
er een bedrag vrijgemaakt waarmee vlees-
veehouders wordt tegemoetgekomen. Het 
grootste risico van herbesmetting komt 
dan ook uit deze sector omdat vleesvee-
houders weinig voordeel hebben bij de 
bestrijding van BVD.

Op dit moment zijn nog ongeveer 3000 
melkveehouders niet aangemeld voor een 
bestrijdingsroute van IBR. Ook voor be-
strijdingsroute BVD hebben nog zo’n 3000 
melkveehouders zich niet aangemeld.

Route IBR-vrij:  1.  intake bloed, bewa-
king tankmelk

 2. tankmelk
 3. vaccinatie

Route BVD-vrij:  1.  intake virus, bewaking 
jongveeantistoffen

 2. oorbiopten
 3. jongveeantistoffen
 4. tankmelk

Advies 
Neem op zeer korte termijn contact op 
met uw dierenarts en bespreek wat voor 
uw bedrijf de beste route is. Kies een er-
kend laboratorium die bij u past. Er zijn op 
dit moment drie erkende laboratoria, te 
weten; Gezondheidsdienst (GD), Vet Lab 
Gelderland en Lavetan (Turnhout)

Als u tijdens de bestrijding gebruik wilt 
maken van een ander laboratorium, om 
welke reden dan ook, dan is dat mogelijk. 
De databank is gemeenschappelijk en dus 
uitwisselbaar. Ook is het niet ondenkbaar 
dat er nog meerdere laboratoria erkend 
worden dit jaar.

Laat u goed informeren naar de mogelijk-
heden via de website Zuivel.nl of die van 
de Gezondheidsdienst (GD). Daar staat uw 
bedrijfsstatus vermeld en kunt u de juiste 
stappen zetten.

Rol zuivelverwerkers
NMV is kort geleden benaderd door Zui-
vel.nl om zitting te nemen in het “pro-
grammateam IBR/BVD”. Wij zullen daar 
onze inbreng doen. Heeft u hierover op- 
of aanmerkingen dan horen wij dat graag. 
We zullen uw vragen/opmerkingen aldaar 
stellen. NMV is niet blij met de rol die de 
zuivelondernemingen ook hier weer in-
neemt. Dit issue staat hoog op de agenda 
van NMV.

(Bovenstaand artikel is op 22 maart jl. ver-
zonden via een ledenbericht)

Op 8 maart vond in Brussel de conferentie 
van het Europees comité van de Regio’s 
(CoR) plaats. Het CoR maakt zich grote 
zorgen over de toenemende fluctuaties 
van de opbrengstprijzen voor boeren. De 
instabiliteit van opbrengstprijzen heeft 
geleid tot meerdere crisissen in de land-
bouw en het verdwijnen van grote aantal-
len boeren. Ook houdt het jonge boeren af 
van een bedrijfsovername. Om duurzame 
gezinsbedrijven te behouden is het nood-
zakelijk om de problemen bij de wortel 
aan te pakken en de huidige internationale 
handelsregels tegen het licht te houden. 
Deze handelsregels, welke een gevolg zijn 
van het GATT/WTO akkoord in 1994, heb-
ben gezorgd voor geglobaliseerde mark-
ten en hebben grote invloed gehad op het 
landbouwbeleid. 

De conferentie heeft tot doel om te debat-
teren over:
1.   De invloed van de huidige handelsre-

gels op het GLB, boeren wereldwijd, 
voedsel en de planeet en waarom het 
noodzakelijk is om deze regels te ver-
anderen.

2.   Voorstellen om internationale agrari-
sche handelsregels te veranderen naar 
duurzame, eerlijke en solidaire regels. 

Er waren sprekers zoals Olivier de Schut-
ter, voormalig VN rapporteur voedsel-
rechten, Niek Koning, landbouw econoom 
van de WUR (ex), en Raj Patel, onderzoe-
ker van The University of Texas in Austin. 
Verder spraken meerdere rapporteurs van 
het CoR, Europarlementsleden Maria Heu-
buch (Dui, Groenen) en Maria Arena (Bel, 

Sociaal democraten) en twee topambtena-
ren van de Europese Commissie.  

Olivier de Schutter hekelde de volledige 
focus op export. Zo’n 10-12% van de pro-
ductie in de EU wordt geëxporteerd.De 
focus hierop trekt de prijs van de overige 
90% naar beneden. Het bevordertgroot-
schalige landbouw en multinationals ten 
koste van het gezinsbedrijf. Volgens de 
Schutter moeten we zoveel mogelijk toe 
naar zelfvoorziening per regio en moet de 
internationale handel gereguleerd worden 
in  het belang van de bevolking. “Er is een 

Bestrijding IBR/BVD
Zuivelondernemingen verenigd in de NZO, LTO en de Stichting Branche organisaties Kalversector (SBK) hebben een 
aanpak ontwikkeld voor het collectief uitroeien van IBR/BVD in de Nederlandse rundveestapel (melkvee).

Zuivel
Verandering van de regels voor internationale handel
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tussenweg tussen liberalisering en protec-
tionisme.”
Niek Koning ondersteunt deze visie met 
een terugblik op het landbouwbeleid 
vanaf de 19e eeuw. Om de crisis van de 
jaren ‘30 te voorkomen werd ingezet op 
voorraadbeheer en stabiliteit. Er zijn inter-
nationale handelsafspraken gemaakt over 
productie van koffie, suiker, granen, enz. 
Dit leidde tot kostendekkende opbrengst-
prijzen. Onder druk van de WTO is dit weer 
afgeschaft. 
Koning voorziet drie grote uitdagingen:
Ten eerste de demografische ‘tijdbom’ 
Afrika. De bevolking lijkt te groeien tot 
meer dan 4 miljard mensen. Als de ar-
moede niet opgelost wordt dreigt een gi-
gantische migratie richting Europa. Alleen 
economische ontwikkeling, die begint bij 
de landbouw, kan dit voorkomen
Ten tweede het klimaat: boeren moeten 
kostendekkende opbrengstprijzen krijgen 

om klimaatvriendelijk te produceren.
Ten derde, toekomstige voedseltekor-
ten. De industriële revolutie was eigenlijk 
de fossiele brandstof revolutie. Om in de 
toekomst voedseltekorten te voorkomen 
moet de landbouw veel minder afhanke-
lijk worden van fossiele brandstoffen. Niek 
Koning geeft aan dat de opportunistische 
keuzes uit de jaren ‘90 herzien moeten 
worden. De directe betalingen zijn in feite 
het bewijs dat de agrarische markt niet 
functioneert: Als boeren kostendekkende 
prijzen krijgen, zijn deze niet nodig. We 
moeten terug naar het markt en prijsbe-
leid, herinvoering van voorraadbeheer, re-
gulering van de productie en landen moe-
ten de mogelijkheid krijgen hun landbouw 
te beschermen en prijzen te stabiliseren.

Europarlementariërs Maria Heubuch en 
Maria Arena waren kritisch over de liberali-
sering en de handelsverdragen. Deze lijken 

alleen in het belang van de multinationals. 
Zij krijgen wel bescherming en kunnen 
zelfs landen aanklagen voor democratisch 
gevoerd beleid. Boeren en burgers krijgen 
geen enkele bescherming. 

Guillaume Cross, rapporteur van CoR riep 
op het GLB te wijzigen. Het doel van land-
bouw moet zijn voedsel te produceren om 
mensen te voeden, niet om te exporteren. 
Handel wordt uiteraard niet uitgesloten, 
maar is het doel niet. Als ‘s werelds groot-
ste importeur en exporteur van agrari-
sche producten moet de EU haar invloed 
gebruiken om de handelsregels aan te 
passen om grotere rechtvaardigheid en 
solidariteit te creëren. Boeren moeten een 
groter aandeel in hun lokale markt krijgen 
en prijsvolatiliteit moet tegengegaan wor-
den door de markten te stabiliseren en de 
productie te reguleren.

Vanuit commissie zuivel
De commissie zuivel heeft 12 maart 
jl. overleg gehad. De volgende 
onderwerpen zijn hier besproken:

-   Bovenwettelijke maatregelen zuivel-
bedrijven: Zuivelbedrijven gaan steeds 
meer op de stoel van de melkveehouder 
zitten, zonder hier extra voor te betalen. 
Hoe gaat NMV hier een halt toe roepen. 

-   EMB ledenbijeenkomst 16 en 17 april in 
Brussel

    ➢   Innemen standpunten betreffende 
inzet EMB, eventuele acties en vrij-
handelsverdragen

    ➢   Verkiezingen, bestuur moet herko-
zen worden. Romuald Schaber gaat 
stoppen als voorzitter van de EMB. 
Er zal een nieuwe voorzitter gekozen 
worden. 

-   Landbouwcoalitie vrijhandelsverdragen 
(TTIP, CETA, Mercosur, enz): De NMV 
blijft actief in de landbouwcoalitie, vrij-
handelsverdragen kunnen grote invloed  
hebben voor de Nederlandse melkvee-
houders door oneerlijke concurrentie 
door lagere standaarden. Via Mercosur 
kunnen grote hoeveelheden rundvlees 
naar de EU komen.

-  NMVisie, bespreking zuivelvisie
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Op 15 maart jl. heeft de Friese afdeling een 
ledenavond gehouden, om iedereen bij te 
praten. De opkomst was goed. Zo’n 100 
leden en belangstellenden waren op deze 
avond aanwezig. Er kwamen drie onder-
werpen ter sprake: ganzen, fosfaat en het 
erfafspoelingsproject van het waterschap.

Jacob Porsius legde uit dat het echt nodig 
blijft om de provincie op de hielen te zit-
ten over de faunastand. Hoewel hij er nog 
maar net zit hebben we er vertrouwen in 
dat we met Douwe Annema in ieder geval 
een goed contactpersoon hebben in de 
Fauna Beheer Eenheid (FBE).

Over fosfaatrechten hadden we twee spre-
kers: onze eigen Gerrit de Boer, en voor de 
juridische expertise sprak mr Stehouwer 
(Bout advocaten). De maximumstraffen 
van meer dan 80 duizend euro en 6 jaar 
gevangenis, zullen waarschijnlijk niet snel 
uitgedeeld worden, maar we kunnen er 
op rekenen dat overschrijding van fosfaat-
rechten een dure grap kan worden.

Mr. Stehouwer heeft nog uitgebreid het 
bezwaar en beroepsproces besproken. De 
conclusie die hieruit voortkwam was met 
name dat dusdanige brakke wetgeving 
heel veel werk voor advocaten oplevert.

Pieter de Jong wist te vertellen dat de ad-
viseurs van de erfafspoeling aardig werk 
deden. Het waterschap als geheel blijft 
een probleem, omdat ze de vervuiling van 
boeren steeds overschat.

Onderzoeker Jaap Hanekamp heeft in opdracht van de NH3 coa-
litie nader onderzoek gedaan naar het ammoniakbeleid. Hij stelt 
dat beleid gebaseerd zou moeten zijn op een systeem waarbij 
door middel van feitelijk meten van droge deposities van ammo-
niak een beeld verkregen wordt van de omvang van het ammo-
niakvraagstuk. Dit kan, indien noodzakelijk, beleidsrichting geven. 
Dergelijke metingen zijn erg kostbaar en niet vandaag op morgen 
ingevoerd, daarom dringt de NH3 coalitie aan op een tussenstap. 

Grote onzekerheden geconstateerd in AERIUS model 
Hanekamp; "De onzekerheid in de berekende deposities op een 
gebied van 1 hectare in AERIUS is niet in te schatten, maar wordt 
geacht behoorlijk omvangrijk te zijn. Gezien de blootgelegde 
onzekerheden in geschatte landelijke emissiewaarden, is de on-

zekerheid in berekende stikstofdeposities in AERIUS aanzienlijk 
groter dan nu wordt gerapporteerd"."

Reparatie AERIUS tussenstap richting gefundeerd beleid
Een ‘quick-win’ in de tussenfase zou reparatie van AERIUS kun-
nen zijn door de gemiddelde ammoniakwaarden aan te passen 
aan mediane ammoniakwaarden. Dit is bij benadering een beter 
uitgangspunt voor het atmosferische systeemgedrag van ammo-
niak. Op de korte termijn is dit een oplossing die nauwkeuriger is 
en de werkelijkheid meer benadert, maar ook dan zijn we er nog 
niet. De NH3 coalitie roept op om deze reparatie als tussenstap 
uit te voeren, om vervolgens te gaan naar het bewerkstelligen van 
ammoniakbeleid gebaseerd op depositiemetingen.

NMV-bijeenkomst regio Friesland
Fosfaatrechten en ganzen, de molensteen van melkveehouders?

NH3 coalitie: 
tijd voor gefundeerd ammoniakbeleid
Dertig jaar ammoniakbeleid en geen meetbaar effect 
op de ammoniakconcentraties in de lucht. De enorme 
investeringen betalen zich niet terug in zichtbare reductie 
van ammoniakconcentraties. De NH3 coalitie vindt dat het 
tijd wordt voor gefundeerd ammoniakbeleid en dringt aan 
op een tussenstap. De coalitie is een samenwerkingsverband 
van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), 
Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Dutch 
Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond 
(NAV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en 
Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM). 

Afbeelding uit presentatie over faunastand door Jacob Porsius.
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Dit jaar was de overheid voornemens 
om de sleepvoetbemester te verbieden. 
Omdat er onvoldoende alternatieven 
voorhanden waren heeft RVO zijn be-
richtgeving ijlings ingetrokken. Het ver-
bod is voorlopig van tafel. Ik zou willen 
dat de overheid zijn pijlen eens richt op 
het voorkomen van de ammoniakemis-
sie, in plaats van allerlei cartoonachtige 
technieken te bedenken. Deze lossen 
vaak het ene probleem op maar creëren 
het volgende. Sinds we met dit miljar-
den kostende emissie fenomeen bezig 
zijn, is er nog steeds niet het gewenste 
resultaat geboekt. 

Op het symposium Koe & Klimaat kwam 
dit ook duidelijk naar voren; de natuur 
is een grote kringloop en regelt het zelf. 
Het is de mens die, door het gebruik 
van fossiele brandstoffen, de veroor-
zaker van toename van broeikasgas-
concentraties is. Dat de landbouw hier 
ook een bijdrage aan kan en wil leveren 
staat niet ter discussie. Maar het kan 
niet zo zijn dat de grootste veroorza-
kers zoals het vlieg- en scheepsverkeer 
worden vrijgesteld, of sterker nog, zelfs 
mogen uitbreiden. Dat is echt van de 

zotte. Hiervoor wordt zelfs een tweede 
luchthaven aangelegd, zodat de con-
sument voor een habbekrats toch vier 
keer per jaar op vakantie kan. Het is de 
overheid die dit met een krakkemikkige 
milieurapportage probeert te realise-
ren. U begrijpt dat er nog veel te doen 
is op het gebied van hersteld vertrou-
wen, zoals in het regeerakkoord is be-
schreven. Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, is 
er waarschijnlijk nog niet uit. 

Dat het een taak van de overheid is 
om voor het milieu de juiste kaders te 
scheppen staat niet ter discussie. Al-
leen, succes kan uitsluitend gerealiseerd 
worden als je het probleem ook daad-
werkelijk aanpakt. Het kan niet zo zijn 
dat je een sleepvoetbemester verbiedt, 
wat in wezen ook geen echte oplossing 
was, en die vervangt door andere tech-
nieken die ook geen uitkomst bieden. 
De echte oplossing ligt in de stal, en be-
staat uit het voorkomen en reduceren 
van ammoniakemissie. Dan kan er weer 
bodemvriendelijk worden bemest. Dat 
is goed voor bodem, mens, dier, flora 
én fauna. Een probleem wat niet ont-
staat, hoef je ook niet op te lossen. 

In de klimaatdiscussie moet vooral ge-
keken worden naar de daadwerkelijke 

bronnen die verantwoordelijk zijn voor 
een toename aan broeikasgassen. Die 
liggen voor zo ver ik met mijn gezonde 
boerenverstand kan redeneren toch 
echt buiten de landbouw. Dat wij als 
landbouw ons steentje kunnen en wil-
len bijdragen, door middel van echte 
oplossingen is inmiddels bekend. Ho-
pelijk wordt dit bevestigd in een nieuw 
mestbeleid wat uitgaat van het herstel-
len van het vertrouwen tussen boer en 
overheid. De milieubeweging zou ik 
ook tot verantwoording willen roepen: 
wat mij betreft is hun schone taak, de 
consument het enige echte verhaal 
vertellen over koe en klimaat. Want de 
waarheid als een koe geldt voor zowel 
boer als consument.  

Voorzitter 
Harm
Wiegersma

Van de voorzitter...
Op weg naar 
morgen

7

U heeft ons vaak gevraagd of NMV nog 
van die mooie spandoeken kan leveren 
die gaan over CO2-vastlegging in gras-
land. In plaats van grote spandoeken (3 bij 
2 meter) hebben we nu, iets praktischer, 
hekspandoeken van (3 bij 1 meter) laten 
ontwerpen. Deze zijn handiger om te be-

vestigen. De afbeelding is hetzelfde als het 
grote spandoek. Zie foto. 

Voor slechts € 75,- inclusief verzending 
kunnen we u zo’n mooi spandoek leveren. 
Het spandoek draagt absoluut bij aan de 
positieve beeldvorming voor de melk-

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar
veehouderij. Bovendien is het een mooie 
afbeelding voor op uw hek, waar u 100% 
achter kunt staan. Wilt u ook zo’n prachtig 
spandoek bestellen? Stuur dan een mail 
met uw gegevens naar: info@nmv.nu. Dan 
bestellen wij een spandoek en zorgen dat 
het bij u geleverd wordt. 
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NMV-
informatie

Agenda

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 ener-
gietarieven? 
Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons tele-
fonisch bereiken op 088 - 08 09 000 of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

16 april
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Mei
Commissiebijeenkomsten

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die 
wet- en regelgeving voor u in de 
gaten houdt en voor u opkomt?
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.

Voor jonge melkveehouders 
onder de 35 jaar is er een speciale 
actie: Schrijf je nu in en word 
een jaar lang gratis lid van de 
actieve belangenvereniging NMV. 
Je ontvangt dan maandelijks dit 
ledenblad Koebont en een NMV-
bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. 
Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel. 06 213 22 313 of via onze site 
www.nmv.nu.

De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten € 39,- per stuk, de 
verzendkosten bedragen € 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL.

NMV voor en door melkveehouders. 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

n Groningen:
Steef Pronk, De Wilp
tel. 0594-642922
n Drenthe:
Johan Inberg, Koekange
tel. 0522-451125
n Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest
tel. 0511-421083
n Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde
tel. 036-5228630
n Noord-Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
tel. 06-10634335
n Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak
tel. 0575-441504
n Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden
tel. 0344-662334
n Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Vacant
n Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen
tel. 0224-297156
n Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp
tel. 0294-253447
n De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven
tel. 06-10648997
n Krimpenerwaard en Lopiker-

waard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
n Noord-Brabant:
Henny Verhoeven, Keldonk
tel. 06-46112363
n 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.


