nr. 238 | mei 2018

Reactie NMV Friesland
Campina

5

Kom, we geven de
landbouw de schuld

8

Klimaatcommissie:
oproep

9

Mijnbouwschade, impact op een gezin
Op een prachtige lentedag in april bezoek ik de familie Dekens in Sint Annen, een klein dorp in Groningen. Dit dorp bevindt zich
in het mijnbouwschadegebied. De laatste tijd zijn we bij NMV actief bezig een betere belangenbehartiging voor boeren in dit
gebied te bewerkstelligen. Een bijeenkomst ten oosten van Groningen vormde daar in januari de aftrap voor. De melkveehouderij is de afgelopen jaren met vele uitdagingen geconfronteerd, maar deze boeren hebben het vaak dubbel voor hun kiezen
gehad. Reden voor ons om een ervaringsverhaal van een getroﬀen gezin op te tekenen.
De opa van de heer Dekens kwam in 1939
op het bedrijf in Sint Annen. Nadat zijn
vader het stokje in 1960 overneemt, mag
hijzelf het bedrijf vanaf 1997 voortzetten.
Een echt familiebedrijf, waar de derde generatie inmiddels het vaandel voortdraagt.
Na de overname maakt Dekens plannen
om zijn bedrijf te ontwikkelen en een nieuwe stal te bouwen. Deze is er gekomen:
Na een jaar bouwen wordt de stal in 2005
opgeleverd. Dekens vertelt; ’De oplevering
was op derde paasdag, zoiets vergeet je
dan weer niet. Een hele vooruitgang ten
opzichte van de oude stal, die maar een
beperkte mestopslag kende. In de nieuwe
situatie zat de mestkelder meestal rond
eind maart vol. Mijn bedrijfsvoering was er
zo op ingericht om zo rond half maart te
beginnen met het uitrijden van mest’.

Aardbeving bij Huizinge 2012
Aan die werkelijkheid komt echter op 16
augustus 2012 een eind, dan vindt de beruchte aardbeving bij ‘Huizinge’ plaats.
Dekens vervolgt: ’Een bizar moment, we
hoorden een vreemd geluid, alsof iets
aan kwam bulderen. Eerst dacht ik ‘welke
vrachtwagen rijdt hier nou zo loeihard het
erf op’? Je probeert een verklaring te zoeken voor wat je hoort, maar kunt het niet
plaatsen. Mijn vrouw zat op dat moment
hier achter de pc, de spullen in de woning
rammelden aan alle kanten. We zetten vervolgens de radio aan en ontdekten direct
dat het om een aardschok ging. We gingen meteen naar buiten om te inventariseren of er iets gebeurd was’. Dekens trof
meerdere schades aan op zijn bedrijf. Dekens: ‘Ik heb een droge kelder voor in de

stal, waar machines staan. Het bruine ‘water’ liep er zo naar binnen. Naast scheuren
in de hoeken liep er ook een scheur in de
volle lengte, deze liep door tot de muur
die de afscheiding met de mestkelder
vormt. Dan weet je gelijk waar dat bruine
water vandaan komt’.
Aanvankelijk blijkt NAM best mee te willen werken. De schade aan de woning en
ook de droge kelder worden netjes hersteld. De schade aan de stal zal echter
later meegenomen worden. De schadeexpert van de NAM erkent direct dat de
schade ten gevolge van de aardbeving is.
Op dat moment heeft Dekens er vertrouwen in dat zijn situatie verzekerd wordt en
er een oplossing aan komt. Dekens vertelt
verder: ‘Ik vroeg toen gelijk al, wat zou er
aan de andere kant van de muur zitten, dat
zien we nu niet. Maar de schade-expert zei
dat hij alles mee zou nemen’. Gevolgen
van de scheuren zijn al snel merkbaar: In
december zit de mestkelder op het melkveebedrijf vol en door een mestmonster
blijkt dat de stikstof en fosfaatsamenstelling in de mest zo ongeveer gehalveerd is.
Grondwater sijpelt dus de mestkelder in,
waardoor Dekens voortaan in de winter
mest af moet gaan voeren. ‘Dat doe je normaal gesproken niet in de winter, wanneer
het ’t duurst is. Maar ik heb geen keuze,
de kelder blijft in die periode langzaamaan

vollopen. Daar komt nog bij dat ik per afgevoerde kuub moet betalen, die voor de
helft uit water bestaat’. Dekens wordt met
hoge kosten geconfronteerd en bij NAM
geven ze inmiddels niet meer thuis en traineren ze de zaak.
Nieuwe casemanager
In 2014 gaat de zaak over naar een casemanager van de NAM, Alfred van Noord,
en zal de mestkelder het jaar erop worden
onderzocht. De voorwaarde is wel dat Dekens ervoor zorgt dat de kelders leeg zijn.
Een onwerkbare situatie, geeft hij aan, hij
heeft geen andere opslag voor de mest
en wil ook mest voor de tweede en derde
snede overhouden. In de hoop op een oplossing gaat hij toch akkoord: ‘Ik heb alle
koeien naar buiten gedaan en alle mest
uitgereden. Ja, het stond me als boer zijnde wel tegen, maar om nog meer kosten
te maken voor externe mestopslag, dat
zag ik niet zitten. Alle afspraken zijn via de
mail gedaan. Ik moest een loonwerker én
timmerbedrijf regelen om roosters op te
tillen en door te zagen. Dit had te maken
met het feit dat ze de put alleen door de
breedte inspecteerden in verband met veiligheid. De NAM zou het inspectiebedrijf
regelen. Ik heb alles volgens afspraak gedaan, de mestkelder leeggepompt, roosters doorgezaagd en het inspectiebedrijf
was nergens te bekennen. Toen ik het aanbestede bedrijf uit Noord Holland hierover
belde gaven ze aan dat NAM nog geen
groen licht voor de opdracht gegeven had.
Vervolgens de NAM weer gebeld, om de
opdracht nogmaals door te sturen. Mij is
toen verzocht dit verzoek via mail te doen.
Geagiteerd zei ik nog dat hij het ‘zo’ toch
ook wel even door kon geven, maar uit-
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eindelijk toch nog maar een mail gestuurd.
Dagen later was er nog steeds niets gebeurd, terwijl wij alles geregeld hadden’.
Nieuwe pilot
Inmiddels blijkt echter een nieuwe pilot voor schadebedrijven in aantocht, en
wordt Dekens verteld dat ze die af moeten
wachten. Ondanks alle voorbereidingen,
die de familie zelf nota bene voor moest
schieten, blijven ze weer achter zonder oplossing. De gemaakte kosten zullen worden vergoed, maar maanden later, het is
dan september, is er nog steeds niets gerestaureerd. In 2015 krijgt de familie Dekens toch weer nieuwe hoop dat de zaak
verder gaat ontwikkelen: Via de dan aangestelde contactpersoon namens de NAM,
Alexander Compagne, worden ze voorgesteld aan een nieuwe schade-expert Atze
Abma. De NAM geeft aan nu echt inzichtelijk te willen maken wat er speelt en komt
gezamenlijk langs. Wat Dekens betreft een
goede insteek.
In zowel de oude als de nieuwe stal worden logischerwijs veel zichtbare scheuren
geconstateerd. De familie Dekens geeft
aan dat ze voor de oude stal, van 1973,
geen compensatie hoeven. Zo lang ze
de nieuwe stal maar weer goed kunnen
gebruiken. Van die schade dragen ze de
meeste financiële consequenties. Alles
wordt gefotografeerd voor het dossier,
ook de plassen op het land ten gevolge
van beschadigde drainages. De verharding
op het erf heeft ook grote zichtbare schade opgelopen. Hierbij is duidelijk zichtbaar
dat forse krachten hier spanning veroorzaakt moet hebben. Zo loopt een scheur
in het beton bijvoorbeeld zelfs door een

losse betonplaat heen. Wanneer de vertegenwoordiger van NAM, dhr. Compagne,
moet vertrekken naar de volgende boer,
blijft de schade-expert achter met documentatie. Hij beweert dan dat alle schade
niet aarbevingsgerelateerd is. De stal van
Dekens staat volgens hem op zand. Volgens de schade-expert moet er op 60 cm
onder het maaiveld zand zitten. Dekens:
‘Ik vroeg hem hoe hij er bij kwam, hier zit
het zand namelijk op 9 à 10 meter, onze
boerderij bevindt zich op een oude rivierbedding. Daarop zei de schade-expert dat
hij een profielschets had, met een bijbehorende kaart waar je door middel van
codes kunt zien in welk gebied de situatie
op de schets van toepassing is. Ik heb die
kaart bekeken en kon direct aantonen dat
die kaart niet van dit gebied was. Zo stonden er op de kaart gebouwen aangeduid,
tegenover wat volgens die schade-expert
de locatie van onze boerderij was. Ik liet
hem uit het raam aan de voorkant zien dat
er geen gebouwen aan de overkant staan,
wat volgens die kaart wel het geval was.
En je gelooft het niet, maar hij bleef bij zijn
standpunt. Hij zei zelfs dat het de situatie
niet verandert’.
Dekens zegt vervolgens tegen dhr. Compagne dat ze iemand moeten sturen die
hem wel serieus neemt. Die zei vervolgens
het te zullen bespreken met de schadeexpert, waarna Dekens geen enkele reactie
meer ontving. Mails en telefoontjes, niets
wordt meer beantwoord. Intern blijken er
weer wisselingen plaats te vinden, uiteindelijk hoort Dekens van een chef bij de
NAM dat hun dossier overgedragen wordt
aan centrum ‘veilig wonen’, waar Dekens
zelf grote vraagtekens bij zet.
Over naar ‘Veilig wonen’
De heer Alkema zal het overnemen, die
geeft aan dat het veel te lang geduurd
heeft. Biedt zelfs zijn excuses aan de familie aan. Hij gaf aan dat er een rapport
van gemaakt wordt, en dat ze dan met een
voorstel komen. Toen Dekens vroeg wie
dat rapport moest maken, blijkt dat dezelfde schade-expert te zijn die eerder met de
NAM mee kwam. Dat rapport is geschreven en Dekens moest zijn uren doorgeven
(12 euro/uur ) zodat het definitief gemaakt
kon worden, en dan ter goedkeuring naar
LTO gestuurd kon worden. Dekens krijgt
ondanks herhaaldelijk verzoek het rapport
zelf niet te zien. Men verklaart dat dat niet
de gang van zaken is. Na veel aandringen
wordt hem bij hoge uitzondering de ontvangst van dat rapport toch toegezegd.
Eerst krijgt hij een mail zonder bijlage.
Alkema blijft volhouden dat de bijlage is
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verstuurd en wil dit niet een tweede keer
doen. Uiteindelijk ontvangt Dekens het
rapport alsnog, maar er zijn alleen foto’s
van de oude stal in opgenomen. Geen enkele foto van de nieuwe stal is meegenomen in het rapport. Het komt er uiteindelijk op neer dat ze een voorstel doen voor
72 euro aan schadevergoeding.
Dekens: ’Hoe ze dit durfden voor te stellen. Er is zelfs gezegd ‘stuur het rapport
maar, we zien wel hoe Dekens reageert’.
Dit is een regelrechte belediging. NAM
heeft nota bene zelf erkend dat er mijnbouwschade is aan de nieuwe stal en nu
proberen ze het af te wentelen. Er is zoveel
schade, aan gebouwen, drainage en de
erfverharding. Kosten voor mestafvoer. En
dan word je zo afgescheept.
We hebben toen een second opinion aangevraagd, dit zou mogelijk moeten zijn op
kosten van ‘veilig wonen’ maar ook daar is
nooit op gereageerd’.
Hoe nu verder
Tussendoor is er nog een bedrijfsadviseur,
al jaren betrokken op het bedrijf, die probeert het dossier op weg te helpen. Ook
hij ontvangt geen enkele reactie op pogingen tot contact. Dekens: ‘Gelukkig hadden wij al een rechtsbijstandverzekering,
waar ik nu een beroep op gedaan heb.
Vorig jaar heb ik het uit handen kunnen
geven aan een advocatenkantoor in Groningen. Het begint ons boven het hoofd
te groeien. De afgelopen jaren heeft deze
situatie ons compleet in beslag genomen.
De advocaat heeft een officieel verzoek
voor second opinion neergelegd, die is
inmiddels afgewezen. Ze zeggen dat we
die zelf moeten bekostigen, maar dat kan

wel oplopen tot 10.000 euro, dat heb ik zo
niet meer achter de hand. Het is voor ons
niet te verteren dat je hoort dat de NAM
in een tegenvallend jaar in 2017 ‘slechts’
423 miljoen winst behaalt. Ik vermoed dat
ze snel willen cashen en als de pot op is
zijn ze weg. Hoe wij achterblijven vinden
zij onbelangrijk’.
Het vertrouwen in de instanties is volledig weg, de familie Dekens heeft het idee
dat er een ontmoedigingsbeleid gevoerd
wordt om boeren uiteindelijk te laten
stoppen en hun bedrijf voor een appel en
een ei van de hand doen. Er zijn boeren die
gecompenseerd zijn, die blijven vaak vaag
als het draait om hoe ze dat bewerkstelligt
hebben.
Wat een verhaal denk ik, nadat ik hier naar
geluisterd heb. Je kunt het je bijna niet
voorstellen dat zoiets werkelijk gebeurt in
ons land. Dekens vertelt daarop dat ik niet
de enige ben die zo reageert. Het is ook
onvoorstelbaar. Ik vraag nog naar de impact die dit op hun als gezin gehad heeft.
Hierop vertelt mevrouw Dekens me dat ze
er goed doorheen gekomen zijn, het gezin
kent een sterk fundament door alles wat
ze samen hebben meegemaakt. Maar het
is goed dat de advocaat de zaak nu gedeeltelijk uit handen neemt. Dat is beslist
niet te vroeg gekomen.
Ik wens het gezin heel veel sterkte, wijsheid en geluk toe voor de periode die voor
ze ligt. Hopelijk mag ik over een tijdje een
positiever verhaal over ze optekenen.
Door jullie beleidsmedewerker
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Overhandiging rapport ‘De boer betaalt, maar voor welke vervuiling’ aan
leden v/d Tweedekamer. Iov mesdagfonds hebben Geesje Rotgers en
Jaap Hanekamp het voorgenomen
heffingstelsel Unie van Waterschappen onder de loep genomen. Conclusies zijn stuitend!
Hans Lak@HansLak
Als antwoord op @arnevanderwal @
FTM_nl
Zonder nieuwe acties van de boeren
gaat er niets veranderen in #Groningen de @NAMbv heeft tijd...veel tijd
en geen haast! Wanneer komt er een
keerpunt voor de #Groningers? @
AnnemarieHeite @WelkomGasberaad
hoe gaat Wiebes de mijnbouwschade netjes regelen? Leuk
Caroline vander Plas@lientje1967 19
apr. Minister @carolaschouten bevestigt: ‘Minder vlees eten om klimaat te
redden, berust op misverstand’.

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl
3

Kalverfraude
In januari 2018 werd de sector zonder onderbouwd rapport overvallen door het Ministerie van LNV over grootschalige
tweelingfraude waarbij duizenden melkveehouderbedrijven betrokken zouden zijn.
Nu we een paar maanden verder zijn zitten er volgens de laatste status op 15 maart 2018, toen de NMV aanwezig was
bij het I&R-debat in de Tweede Kamer, van de 2.100 bedrijven nog maximaal 250 bedrijven op slot. Die laatste hebben
onvoldoende inspanning getoond om hun I&R-administratie te verantwoorden.
LTO en Rabobank riepen destijds als eerste
dat ze hun geblokkeerde leden wilden royeren. Dat schoot in het verkeerde keelgat
bij de vele boeren, die niets fout hadden
gedaan of het slachtoffer waren van verkeerde interpretatie van een bron, of een
gebrekkige Rendac koppeling hadden.
Inmiddels hebben zowel de Minister, Carola Schouten, als Marc Calon van LTO het
boetekleed aangetrokken en hun excuses
aangeboden. Maar de Minister gaat in het
debat niet mee in de vergoeding van de
DNA-onderzoekskosten die ten onrechte
zijn gemaakt.
Onrechtmatige besluiten geven echter
wel recht op een schadevergoeding en
volgens de Europese I&R verordeningen
had er veel meer aan de hand moeten zijn
om een bedrijf met een zeer gering aantal
afwijkingen volledig te blokkeren. Nu kunnen deze bedrijven pas hun gelijk krijgen
als ze de bezwaar- en beroepsprocedures
op tijd hebben gestart. Met deze procedure kan een GLB randvoorwaardenkorting
en een I&R factuur bestreden worden.

Aan de hand van de vele reacties weet de
NMV dat er lang niet door alle bedrijven
fouten zijn gemaakt en dat daar bij herhaling helemaal niets over te lezen is in de
Kamerbrieven: elke melkveehouder zou
‘onregelmatigheden’ of fouten hebben
begaan.
NMV is nu opnieuw benieuwd wie er van
u bezwaarschriften heeft ingediend tegen
de blokkade en/of het herstel waar u de
fout kreeg toebedeeld, en welk bedrag u
aan DNA kosten heeft gemaakt. Dat kunt
u via de volgende link doorgeven www.
nmv.nu
1. Bezwaar nvwa j/n
2. Bezwaar rvo opheffing blokkade ivm
foute conclusie fout j/n
3. Bezwaar rvo Maatregel, herstel I&R j/n
4. Bezwaar in eigen beheer of jurist?
5. Bedrag DNA kosten exclusief BTW?

NMV is niet blij met fraudeurs die de sector in een verkeerd daglicht stellen. Nu is
het zo dat de gevolgen van fraudes vaak
zo groot zijn, dat ze het voortbestaan van
het eigen bedrijf op het spel zetten. Dat
komt omdat er een strafrechtelijke vervolging, een GLB korting, een herberekening
van de GVE regeling en de Meststoffenwet
kan volgen. Bovendien kan bij een overschrijding van de gebruiksnorm dierlijke
mest de derogatie worden ingetrokken.
Maar de tijd van verketteren ligt ver achter ons en geen enkele partij mag zonder
voldoende grondslag voor eigen rechter
gaan spelen.

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar
U heeft ons vaak gevraagd of NMV nog
van die mooie spandoeken kan leveren
die gaan over CO2-vastlegging in grasland. 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-
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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-

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.

Friesland Campina gooit baksteen in vijver
NMV heeft berichten voorbij zien komen van melkveehouders die erg ongelukkig zijn met de juist door Friesland Campina
(FC) gepresenteerde nieuwe strategie. Als belangenbehartiger willen we graag een reactie geven op deze plannen. NMV
vindt het allereerst niet wenselijk dat er zoveel sturingsmacht komt te liggen bij zuivelbedrijven. Dit werkt een ongelijk
speelveld binnen onze landsgrenzen in de hand terwijl we daar op Europees niveau al mee geconfronteerd worden. Dat
kan nooit de bedoeling zijn.
NMV vraagt zich ook af hoe goed deze
plannen doordacht zijn, en hoopt dat
onze grootste zuivelwerker de feedback
die zij de komende tijd zal ontvangen
meeneemt in een evaluatie over de te
implementeren maatregel. Zo vragen wij
ons af of zij er rekening mee houden wat
voor impact de maatregel heeft op de
verkoopwaardigheid van een eventuele
stoppende boer. In de wandelgangen is
bekend dat FC zo’n 80% van het marktaandeel heeft. De kans is daardoor groot
dat deze maatregel veel impact zal hebben op de mogelijkheid om een stoppend bedrijf over te dragen, immers, de
melkveehouders die leveren aan FC kunnen slechts 1,5% groeien per jaar en zij
maken het grootste deel uit van het melkveehouderbestand.
Wat NMV vooral erg spijtig vindt is dat
deze hoge prijs niet betaald had hoeven
te worden, NMV heeft altijd gepleit voor
behoud van melkquotum of in ieder geval
regulering van de zuivelmarkt. U zou het
rapport wat NMV in 2007 heeft gemaakt
‘Afschaffing melkquotering, een historische vergissing’ eens terug moeten lezen,
daarin hebben wij al gewaarschuwd dat
een onbegrensde zuivelproductie tot een
scala aan problemen zou leiden. Er staan

veel zaken in die, nu we er vanuit het huidige perspectief op terug kijken, ironisch
te noemen zijn. Ook wordt in dit rapport
benoemd dat juist door regulering een
betere melkprijs bewerkstelligd kan worden, waardoor melkveehouders ruimte
hebben om te investeren in verduurzaming. Bottum-up in plaats van top-down,
dat houdt in dat dan de keuzemogelijkheid bij de melkveehouder zelf blijft. Zoals jullie weten hebben wij destijds hierin
helaas geen bijval mogen ontvangen van
veel overige gevestigde partijen.
De geschiedenis kennen we allemaal, nu
is het tijd om te schakelen naar de toekomst. Het plan van Friesland Campina
heeft in grote lijnen wel iets weg van waar
NMV altijd voor gepleit heeft: Geen overproductie voor een markt die (nog) niet
bestaat, en vraag een aanbod op elkaar
afstemmen. Het ‘Markt Verantwoordelijkheid Programma’ van de EMB is een instrument die ook op dit principe gestoeld
is. Daar lobbyen wij nog steeds voor in
Europees verband. NMV vindt dat maatregelen toekomstbestendig en op de lange termijn gericht moeten zijn. Dat betekent dat hoewel wij de contouren van het
plan van Friesland Campina wel sympathiek vinden, de regelrechte ommezwaai

die zij maakt voor haar achterban moeilijk
te verteren is. Tegelijk wil NMV graag op
zeer korte termijn het gesprek met Friesland Campina aangaan om hun plannen
aan te horen, en dan kunnen wij als uw
belangenbehartiger de plannen kritisch
maar opbouwend beoordelen en waar
nodig bijschaven. Er zal in het belang van
de melkveehouders naar de toekomst gekeken moeten worden. Met ons bestuur,
welke bestaat uit uitsluitend praktiserende melkveehouders, realiseert NMV zich
hoeveel impact dergelijke maatregelen
kunnen hebben op bedrijfs- of gezinsniveau. Zeker na de turbulente periode
die we met de melkveehouderij hebben
doorgemaakt.
We kunnen inmiddels wel stellen dat
NMV altijd een goede visie heeft gehad
op toekomstbestendig beleid voor de
melkveehouderij. Dit is volgens ons te
danken aan die duidelijke binding met de
praktijk waarin wij ons wezenlijk verschillen van veel andere sectororganisaties. In
het verleden werden de standpunten die
wij vanuit NMV aandroegen niet altijd ondersteund, laten we hopen dat de recente
ontwikkelingen er zorg voor dragen dat
onze stem, die van de melkveehouders
zelf, voortaan wel breed gedragen wordt.
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Advies van commissie grondgebondenheid
De door LTO en NZO ingestelde commissie grondgebondenheid is gevraagd een
bindend advies te leveren waarbij een stip op de horizon wordt gezet voor het
jaar 2025 en een doorkijk wordt gegeven naar 2040. In de media is er al veel over
het rapport gesproken en er blijken nogal wat misverstanden over te bestaan.
Daarom brengt NMV de hoofdlijnen van dit rapport onder uw aandacht.
Er liggen een aantal pijlers onder deze
visie: Eén is om in te kunnen spelen
op nieuwe marktontwikkelingen zoals
VLOG, A2 en weidemelk. Twee is om de
lange transportafstanden van voer en
mest, die voor 90% uit water bestaat, te
beperken. De derde is het voldoen aan
milieutechnische voorwaarden zoals waterkwaliteit en emissies. Daarnaast geldt
als vierde een maatschappelijke voorwaarde aan de overzeese soja en palmpitteelt en de weidegang. Dit is de reden
dat de commissie ‘grondgebondenheid’
de voer-eiwit voorziening van eigen
grond aan elkaar heeft gekoppeld . De
commissie hoopt dat de melkveehouderij op deze manier via een integrale aanpak toekomstbestendig blijft zonder een
verdere opeenstapeling van (soms conﬂicterende) regelgeving op allerlei deelgebieden. En tegelijkertijd om bestaande
regelgeving niet te overrulen.

grond hebben maar wel voor 50% in eigen ruwvoer voorzien kunnen buurtcontracten waarbij een robuuste ‘voer-mest
ruil’ plaatsvindt een oplossing zijn om
aan de 65% eiwit te voldoen. Wanneer
dit aangrenzende percelen betreft mogen deze ook meetellen voor de oppervlakte huiskavel.
Doordat er meer eiwit van eigen/buurt
grond gewonnen gaat worden zal de
behoefte aan overzeese eiwitgrondstoffen afnemen. Het doel is om waar nodig
dergelijke grondstoffen vanuit Europese
landen te importeren.
Het is nu aan de opdrachtgevers, LTO en
NZO, om te bepalen op welke wijze aan
dit advies door de individuele melkvee-

Rapport commissie grondgebondenheid
bedrijven voldaan moet gaan worden.
NMV zal een vinger aan de pols houden
of de uitvoering van dit advies haalbaar
en betaalbaar is.

De 65% voer-eiwit van eigen grond is
gekozen om te komen tot een substantiele zelfvoorziening op bedrijfsniveau. Op
dit moment ligt het over heel Nederland
rond de 60%. Dit heeft met name impact
op middelgrote en zeer grote intensieve
bedrijven die veel maïs voeren aangevuld met eiwitrijke (kracht)voeders die
volgens de CBS gegevens voor nog geen
50% zelfvoorzienend zijn. De overige bedrijfstypen behalen de 65% zonder grote
beleidswijzigingen.
Om weidegang te faciliteren en het karakteristieke landschap in stand te houden is een voldoende grote huiskavel
een voorwaarde. De commissie heeft gekozen voor de norm die al door de Stichting Duurzame Zuivelketen gesteld is.
Voor bedrijven die onvoldoende eigen
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Bron: Rapport commissie grondgebondenheid

Het advies voor 2025 bestaat uit 4 pijlers;
• 65% voer-eiwit van eigen land (in gebruik volgens GDI)
• Minimaal 1 hectare grasland op huiskavel per 10 melkkoeien
• Introductie van ‘Buurtcontracten’ voor
ruwvoervoorziening binnen 20 km van
bedrijf
• Reductie van import van overzeese
krachtvoergrondstoffen.

Kalversterfte in de
rundveehouderij
De laatste tijd is er veel te doen over de sterfte van runderen in de melkveehouderij. Met name de sterfte van kalveren geeft in Nederland een discussie
waar groeperingen gebruik van maken om zo de Nederlandse melkveehouderij
wederom een ﬁkse dreun te verkopen. Dat is tenminste onze indruk. Ook NMV
zit regelmatig aan tafel bij overleggen waar kalversterfte leidend onderwerp is.

Onze indruk is dat kalverensterfte wel
degelijk een aandachtspunt is, maar dat
het probleem niet zo groot is dan wat
men ons wil doen geloven. Natuurlijk
hebben een aantal bedrijven zorgwekkende statistieken als het gaat om sterfte onder kalveren, dat heeft echter ook
vaak een reden. Te denken valt aan een
ziekte uitbraak bij het vee of de biestkwaliteit die om welke reden dan ook
niet goed genoeg is (de laatste heeft
veelal met voedingssamenstelling te
maken waarbij te weinig bemesten van
gronden een oorzaak kan zijn).
Een slechte melkprijs, de zorgen daar
omheen, of andere zorgen in het
‘voor’huis kunnen een reden zijn voor
minder aandacht voor het vee. Collega
melkveehouders kunnen daar empathie
voor opbrengen, maar groeperingen
die verder van ons af staan hebben dit
veelal niet.
Deze ‘aandachtsbedrijven’ zijn in Nederland gelukkig niet veel aanwezig.
Maar voor een aantal melkfabrieken wel
voldoende reden om kalversterfte hoog
op de agenda te zetten uit angst voor
imagoschade. Zorg als melkveehouder
voor een plan van aanpak samen met
uw dierenarts, probeer het sterftepercentage naar beneden te krijgen. Zwijg
niet wanneer u problemen ervaart maar
trek aan de bel.

In de sectormonitoring van de Gezondheidsdienst (GD) staan overzichten
die helaas niet 1 op 1 gebruikt mogen
worden voor publicatie. Maar bij NMV
constateren we dat deze grafieken een
constante tot dalende tendens laten
zien wat kalversterfte betreft. Vooral
de sterfte van niet geoormerkte kalveren op een bedrijf, dus tot 3 werkdagen
geeft een dalende trend. Gelukkig gaf
de GD in 2017 meerdere reacties tegen
met name “dier en recht”, die de grafieken volledig verkeerd overnamen en
gebruikten om boeren in een negatief
daglicht te stellen.
Uiteindelijk doen we het in de melkveehouderij gelukkig stukken beter qua
sterftepercentages en imago dan grote
natuurterreinen. Met name de eigenaren van deze gronden moeten zich wat
ons betreft schamen voor wat er deze
winter gebeurt is en hoeveel dieren
daar gestorven zijn. Het is niet de bedoeling om met een vinger te wijzen en
onze verantwoordelijkheid te bagatelliseren maar het gevoel dat er met twee
maten gemeten wordt overheerst. Wij
melkveehouders laten onze dieren niet
verhongeren. “Hoe bedoel je imagoschade”?

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 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 registreren. Dan
blijft u op de hoogte van
het allerlaatste NMVnieuws!

Bertus Doppenberg (Dagelijks bestuurslid, portefeuillehouder diergezondheid)

Nieuwe rubriek: Vraag het aan NMV!
NMV gaat een nieuwe rubriek opnemen in de Koebont. In deze rubriek willen we graag van u horen waar u benieuwd naar bent of welke vragen u heeft. Dit kan gaan over bestuurstechnische zaken binnen NMV maar ook
over bepaalde beleidsonderwerpen waar u nieuwsgierig naar bent. Wilt u graag een vraag stellen die wij beantwoorden in de Koebont? Stuur dan een mail naar info@nmv.nu met onderwerp
‘Vraag het aan NMV’ en stel uw vraag!
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Kom, we geven de landbouw de schuld
Recent organiseerde uitgeverij V-Focus
(G. Rotgers) samen met Vork (J. van
Kasteren) een symposium met bovenstaande titel. Hier belichtten wetenschappers en journalisten de avond
vanuit hun eigen invalshoek. De landbouw lijkt in allerlei vraagstukken, zowel in de pers als bij de wetenschap, de
zwarte piet toegespeeld te krijgen.
De journalisten gaven als onderdeel van
het probleem aan dat zij nieuws moeten
brengen dat goede kijk- en luistercijfers
oplevert; met sensatie gaat dat veel beter
dan met positief nieuws dat onvoldoende
prikkelt. Veel journalisten wonen daarbij in
de Randstad en lijken geen idee te hebben wat er echt op het platteland gebeurt.
Er blijkt een groot spanningsveld te zijn
tussen scoringsdrift en waarheidsvinding.

Anderzijds werd duidelijk dat de wetenschap, door de opdrachtgever gestuurd
wordt in de onderzoeksvraag en daardoor
geen aandacht mag besteden aan de contextuele benadering van een probleem.
Dit zien we bijvoorbeeld terug in het dossier waterkwaliteit waar meer bronnen
voor nutriënten in water aan te duiden
zijn. Zo hoorde NMV aldaar dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met
de stille trom en zonder nadere toelichting de uitstoot van de riooloverstorten
verhoogd had met een factor 4,2 voor
stikstof en 10 voor fosfor. Terwijl de emissies veelal jarenlang aan de landbouw
werden toegerekend. Maar als iedereen
roept dat er steeds meer hoosbuien zijn
door de klimaatverandering, gaan de riooloverstorten ook vaker lozen.

Volgens Dr. J. Hanekamp (onderzoeker)
bleek ook dat het onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid onjuist was uitgevoerd. Hij gaf aan
dat om die reden grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de conclusies die
voortvloeien uit dit rapport.
Het slotadvies van dit symposium was dat
landbouworganisaties kritisch moeten
zijn over onderzoeken die gepresenteerd
worden; Dan kan er een redelijke en faire
discussie gevoerd worden. Daarbij willen
ze de agrarische sector prikkelen zelf hun
eigen positieve verhaal te vertellen.
Op onze website www.nmv.nu kunt u
weergaven zien van het symposium ‘Kom
we geven de landbouw de schuld’

Mesdag kraakt voorstel waterschapsbelasting (CAB)
De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’?
Nieuwe hectareheffing waterschappen getoetst aan beginsel ‘de vervuiler betaalt’
In het huidige belastingsysteem zit een
weeffout, doordat de waarde van infrastructuur bij de categorie ongebouwd
is opgeteld. De infra blijft stijgen omdat
er steeds meer wegen en bruggen zijn
gebouwd en dat drukt extra hard op de
landbouw. Vooral als er veel verstedelijking is. Dat probleem wordt nu met kunst

en vliegwerk opgelost.
De Unie van Waterschappen (UvW)
heeft een voorstel gepresenteerd voor
een nieuwe heffingsmethode. Ook in
dit voorstel zou de landbouw fors meer
gaan betalen, doordat men vervuiling
toeschrijft aan de sector. In de kerstvakantie begon de inspraakprocedure.

Reden genoeg voor Stichting Mesdag
Zuivelfonds om geen vakantie te houden
maar alert te blijven en snel een grondig
onderzoek te laten opstarten. Op 6 maart
2018 konden Geesje Rotgers en Dr. Jaap
Hanekamp namens het Mesdagfonds het
kritische rapport in Nieuwspoort presenteren. Het was de eer aan onze voorzitter,
Harm Wiegersma, om onder grote belangstelling het rapport te overhandigen
aan de UvW en aan Tweede Kamerleden
die landbouw in portefeuille hebben.
Uit het rapport bleek dat de Commissie
Advies Belastingstelsel (CAB) ten onrechte 60 procent van de vervuiling van het
oppervlaktewater wilde toebedelen aan
de landbouw. Maar liefst 75% van het
nitraat en 53% van het fosfaat komt via
de omringende landen de lage landen
binnen.
Reden genoeg voor de UvW om aan het
rapport verder te gaan werken en zoals
het er nu naar uitziet komt er in juni een
gewijzigd voorstel. NMV houdt de vinger
aan de pols of dit voorstel wel voldoet
aan het grondbeginsel ‘de vervuiler betaalt’. Van Brussel mogen de waterschappen uitsluitend kosten voor vervuiling
doorberekenen als er ook daadwerkelijk
kosten zijn gemaakt om het oppervlaktewater te zuiveren.

Gratis cursus Actief voor Waterschap
Volgend jaar zijn op 20 maart 2019 verkiezingen voor de waterschappen en de
provincies.
NMV vindt het van groot belang dat er
mensen met boerenverstand meedoen
aan de verkiezingen. Hiervoor is men
nu al mensen aan het verzamelen voor
op de kieslijst. NMV wordt regelmatig
door LTO benaderd met het verzoek
om NMV melkveehouders aan te laten
melden als kandidaat voor de geborgde zetels voor de landbouw. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om lid te worden van een politieke partij naar keuze
en u vervolgens via die weg kandidaat
te stellen.
Op dit moment is er een cursus ‘Actief
voor het waterschap’. Deze cursus biedt

deelnemers de gelegenheid om een kijkje
te nemen achter de schermen van het waterschap in aanloop naar de waterschapsverkiezingen. De cursus heeft tot doel om
meer mensen enthousiast te maken en
actief te worden in het waterschap. De
eerste cursus start bij de waterschappen
Scheldestromen, Hollandse Delta, Rivierenland, Zuiderzeeland, Noorderzijlvest,
Rijnland, Schieland- en Krimpenerwaard
en Limburg. Mogelijk volgen er nog meer
waterschappen. De gratis cursus bestaat
uit vier bijeenkomsten, een werkbezoek
en een bezoek aan een vergadering van
het algemeen bestuur. Kijk of informeer,
voor de mogelijkheden bij u in de buurt
op internet en check of uw waterschap net
zoals de NNHK en Vallei&Veluwe ook kortere sessies organiseert.

Ook als u lid of betrokkene van een politieke partij kunt u nu al invloed uitoefenen
op de verkiezingsprogramma’s. Bijvoorbeeld door de Mesdag onderzoeken over
andere bronnen aan de orde te brengen.
Waterkwaliteit is de basis voor de Meststoffenwet. Ook peilbeheer is met het oog
op de klimaatdoelen een belangrijk item
in het veenweidegebied de komende jaren.
Daarom roept NMV u, en uw familie of andere mensen in uw netwerk, op om actief
te worden in de politiek.
Bent u al actief voor een waterschap, dan
komen we graag met u in contact. Via de
NMV commissie ‘Mest en Water’ (e-mailadres: mestwater@nmv.nu) vormen we
een netwerk.

Klimaatcommissie
NMV stelt binnenkort een nieuwe commissie in het leven die zich bezig gaat
houden met klimaat. Het is wel duidelijk
dat klimaat het onderwerp wordt waar we
nog veel over zullen horen in de melkveehouderij. Bijvoorbeeld waar het gaat om
de uitstoot van methaan of de oxidatie
van veenweidebodems. Het is belangrijk
dat we hier gedegen standpunten en expertise over ontwikkelen binnen NMV.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp
klimaat en wilt u deze nieuwe commissie
graag versterken? Aarzel niet, meld u aan
via: info@nmv.nu

NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
5-4
5-4
5-4
6-4
11-4
		
16-4
16-4
17-4
17-4
		

Afspraak Koert Verkerk LTO
Debat Transitie Voedselketen Den Haag
Gesprek AEWA-aanpak brandgans en grauwe gans
Bestuursvergadering Veemarkten
Bijeenkomst projectgroep overeenkomst generieke
maatregelen op min. Economische Zaken
KTC Zegveld ALV
EMB ledenvergadering
EMB ledenvergadering
I&R runderen: concept Delegated Act en
elektronische identificatie van runderen op Minez

18-4 Themabijeenkomst Agenda voor de toekomst
18-4 NMV regioavond Echteld
19-4 NMV regioavond Klarenbeek
19-4 Vakbondenoverleg
23-4 NMV bijeenkomst Kringloop efficiëntie en klimaat Holten
24-4 NMV bijeenkomst Kringloop efficiëntie en klimaat
		Spanbroek
25-4 Bestuursvergadering ZuivelNL + ALV
25-4 NMV regioavond Heelweg
25-4 NMV bijeenkomst Waterschapslasten,
		 vervuiler betaalt? Staphorst
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RE:PEAT Serious gaming in het veenweidegebied
Voor het symposium Koe & Klimaat kwamen we in contact met Henk van Hardeveld, van het Hoogheemraadschap ‘De
Stichtste Rijnlanden’. Wij kwamen hem op het spoor omdat we ditmaal het NMV-symposium geen doorsnee karakter
wilden geven. Interactie en een stem voor het publiek moest de boventoon voeren. Zo werden wij geattendeerd op de
RE:Peat game, een zogenaamd serious game die perfect op de doelstelling van ons symposium aansloot. Hieronder een
beschrijving van deze game door Henk van Hardeveld, teamleider bij het Hoogheemraadschap:
door het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, samen met diverse
experts. In de game wordt een stukje
veenweidegebied heel realistisch nagebouwd. Daarna ga je samen proberen de
toekomst te verbeteren. De uitkomst kan
in principe van alles zijn, puur afhankelijk van wat de spelers bedenken. Tijdens
Koe & Klimaat bleek onderwaterdrainage een mooie oplossing te zijn. Door
deze techniek kan je de grondwaterstand
beter regelen, waardoor de bodemdaling afneemt, maar de melkveehouderij
goed mogelijk blijft. Omdat iedereen
daar baat bij heeft, wisten de spelers een
goede deal te sluiten, waarbij iedereen
evenredig de kosten deelt.

Het veenweidegebied is de laatste tijd
vooral in het nieuws vanwege de dalende bodems en stijgende kosten. Gelukkig is er afgelopen jaren veel bijgeleerd
over dit oer-Hollands gebied. Waar je
vroeger nog wel eens wilde ideeën hoorde om overal natuur van te maken, probeert men nu gelukkig vooral samen met
de melkveehouderij tot een nieuw veenweidebeheer te komen. Melkveehouderij
en veenweide zijn immers onlosmakelijk
met elkaar verbonden Maar hoe doe je
dat? Hoe overzie je alle effecten voor alle
partijen, op zowel de korte als de lange
termijn? Hoe kom je tot een oplossing
die voor iedereen gunstig is? Het verrassende antwoord is: je gaat een spelletje
spelen.
Niet zomaar een spelletje, een “serious
game”. Dat is zeg maar een nieuw jasje
voor de complexe simulatiemodellen
van alle onderzoeksinstellingen, waarbij technieken worden gebruikt die zijn
overgewaaid uit de wereld van computer
games. Daardoor wordt alles een stuk
sneller en ziet het er veel mooier en begrijpelijker uit. Berekeningen maken is
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dus niet langer iets voor de expert van
een onderzoeksbureau, iedereen kan het
doen. En nog belangrijker: je kan het interactief doen, zodat je gelijk in gesprek
gaat over elkaars belangen en kan proberen een deal te sluiten. En het is warempel nog leuk ook!
Op het symposium Koe & Klimaat is een
demonstratie gegeven van de serious
game RE:PEAT. Deze game is gemaakt

Hoewel je RE:PEAT als een spelletje kan
spelen, is het toch vooral serieus bedoeld. Het hoogheemraadschap gebruikt RE:PEAT tegenwoordig bij peilbesluiten en voor het opzetten van projecten met onderwaterdrainage. Daarbij zijn
ze steeds bezig om de game te verbeteren, nog realistischer en vollediger te
maken. Later dit jaar wordt bijvoorbeeld
ook de hele dynamiek van koeien en klimaat nog eens goed tegen het licht gehouden. Kortom, voor herhaling vatbaar.
RE:PEAT!

Nieuwe waarschuwingsbordjes zwerfvuil!
De waarschuwingsbordjes die burgers
met honden waarschuwen voor de
gevaren van Neospora bij landbouwhuisdieren zijn al jaren een groot succes. NMV heeft nu ook bordjes voor
zwerfvuil ontwikkeld.
Steeds meer koeien krijgen te maken met
‘scherp in’ door rondslingerende blikjes
of ander zwerfafval. Uiteindelijk ligt de
verantwoordelijkheid hiervan bij de burgers. Echter realiseren wij ons dat de gemiddelde burger zich niet kan voorstellen welke gevaren het laten slingeren van
dergelijk afval met zich meebrengt. Met
deze bordjes brengen we dit collectief
onder de aandacht en helpen de burgers,
die van ons landschap genieten, op te
voeden. Wilt u ook zo’n bordje die waarschuwt voor rondslingerend zwerfvuil?

Van de voorzitter...

Met twee
maten meten
In een recentelijk verschenen rapport
van de ’Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur’ wordt de regering geadviseerd om, in het kader van vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen, een
omslag in het eetpatroon van de consument te stimuleren. De doelstelling is de
eiwit consumptie uit dierlijke bronnen
terug te brengen van 70% naar 40%. Om
dit te stimuleren adviseert de raad om
de ‘Schijf van Vijf’ van het voedingscentrum hiervoor aan te passen. Tegelijkertijd noemt de raad het waarschijnlijk dat
de veestapel moet worden gereduceerd
om de doelstellingen van het klimaatakkoord in 2050 te halen.
Voor NMV is het onacceptabel dat grote
vervuilers, zoals de lucht- en scheepvaart, niks in de weg wordt gelegd.
Nee, die mogen zelfs uitbreiden. Op het
NMV-symposium Koe & Klimaat werd
ook duidelijk dat de landbouw niet de
oorzaak is van opwarming van de aarde,
maar wel een bijdrage kan leveren tot
vermindering door technische maatregelen. Zo kan in de toekomst CO2-uitstoot gereduceerd worden door een ruimere toepassing van dierlijke mest, wat
ook nog eens beter is voor het bodemleven en het grondwater. Dat veganisten

De bordjes zijn te bestellen voor € 4,50
per stuk exclusief portokosten. De portokosten bedraagt afhankelijk van het
aantal bordjes ca € 4.15.

U kunt de bordjes bestelen
via info@nmv.nu

Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak
Dank voor uw medewerking!
Voor meer informatie
www.nmv.nu

een hamburgertaks voorstellen van 40%
ten gunste van hun vegaburgers is wel
erg kort door de bocht. Vooral omdat ze
de nadelige gevolgen van de sojateelt
altijd afwentelen op de veehouderij. Terwijl het onze sector is die de afvalberg
van de sojaolie bereiding opruimt, door
het op de nemen in veevoer. Als deze
afvalverwerking door de veehouderij
vervalt, dan zouden die vegaburgers wel
eens 50% duurder kunnen worden. Ook
is er meer productieruimte nodig wanneer men een plantaardig dieet volgt, en
valt dit logischerwijs niet wereldwijd in te
passen.
Het overheidsbeleid wordt onderbouwd
door metingen van het RIVM en Wageningse rekenmodellen, waarvan de
onderbouwing soms zoek is als daarom
wordt gevraagd. Ook op meetlocaties
wordt wel eens de hand gelicht met
externe invloeden, die de uitkomsten
te nadele van de veehouderij beïnvloeden. Zo heeft het Rathenau instituut de
opdracht gekregen de dialoog tussen
overheid en het bedrijfsleven op gang
te brengen inzake het ammoniakdossier.
Verschillende organisaties worden hierbij
tegelijkertijd uitgenodigd; milieu, natuur
en landbouw, waardoor de bijeenkomst
meer de vorm van een Poolse landdag
aanneemt. Dit vonden wij dan ook ongepast en weinig constructief maar zo
creëert de overheid wel een systeem
van verdeel en heers. Dat momenteel elk
weekend demonstranten de aandacht

vragen voor natuurinclusieve wantoestanden bij de Oostvaardersplassen door
hypocriete denkwijzen en ecologische
dwalingen van natuurorganisaties, is
een teken dat het Faunabeleid welke de
overheid voert tekort schiet. Een signaal
dat aan deze vorm van natuurinclusieve
dierverwaarlozing snel een eind dient te
komen.
Het zou de partijen die tegen ons altijd
de mond vol hebben over dierwelzijn
sieren in actie te komen in plaats van dit
goed te praten. Voor dergelijke wantoestanden is in Nederland gewoon geen
plaats of draagvlak, daar weten wij alles
van. De stelling dat ‘de natuur het zelf
wel oplost’ gaat in deze niet op, daarvoor is ons land gewoonweg te klein.
Sterker nog, de geschiedenis herhaalt
zich is hier van toepassing: De oplossing is een krimp van de wildstand in de
Oostvaardersplassen door
populatiebeheer. Dat is
een waarheid als een
koe. En voor logische
zaken hebben we geen
Raad voor de leefomgeving of infrastructuur
nodig.

Voorzitter
Harm
Wiegersma
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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 Lopikerwaard:
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 informatie aanvragen via de contactpersonen of bij het NMV-secretariaat. Of ga naar de website en meld
u aan via het aanmeldformulier.
12

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 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 melkveehouders. Uw inkomen en belang is
onze prioriteit!

Agenda

NMVinformatie

Mei
Commissie vergaderingen
19 Juni
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
Juni
Algemene Ledenvergadering (ALV)

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.

