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De helft van het jaar is bijna voorbij. U 
kunt nu al een iets betere inschatting 
maken hoe u met uw fosfaatrechten uit-
komt. Of niet. NMV realiseert zich dat 
veel melkveehouders de laatste maan-
den van 2018 nog strak zullen moeten 
gaan sturen. Dit zal een prijsopdrijvend 
eff ect hebben op de tarieven van fos-
faatrechten terwijl er steeds minder on-
benutte fosfaatrechten beschikbaar zijn. 
Toch willen we er nogmaals op wijzen 
dat u er verstandig aan doet tijdig te 
schakelen en uw fosfaatproductie nauw-
lettend in de gaten te houden. Eerder 
gaf NMV al aan dat voor iedere koe die 
u eigenlijk in januari had moeten laten 
gaan, dit al twee koeien zijn op de helft 
van het jaar. Ook een toename in pro-
ductie kan ervoor zorgen dat u anders in 

Fosfaatrechten
uw fosfaatquotum uitkomt aan het einde 
van het jaar.

Rekening-courant
NMV pleit daarom bij de overheid voor 
het inzetten van een rekening-courant 
systeem. Daarbij willen wij dat er een 
klein percentage van de rechten die men 
in het ene jaar onder- of overschrijdt, 
het jaar erop verrekend kan worden. Dit 
geldt zowel voor een negatief als een 
positief rekening-courant systeem. NMV 
vindt dat dit gerechtvaardigd is omdat 
het sturen op fosfaat veel lastiger te rea-
liseren is dan het sturen op de melkpro-
ductie. Bovendien zorgt de waarde die 
iedere kilogram fosfaat vertegenwoor-
digd ervoor dat melkveehouders hun 
quotum graag optimaal willen benutten. 

Zeker nu de generieke korting het afge-
lopen jaar er fl ink heeft ingehakt bij de 
meeste boeren.

NMV is van mening dat minister en mi-
nisterie nu wel enige coulance richting 
de boeren mag tonen. Daar de melkvee-
houderij het afgelopen anderhalf jaar in 
een diep dal terecht gekomen is vanwege 
alle randverschijnselen rondom de im-
plementatie van de fosfaatrechten. Hier 
is de overheid zelf deelverantwoordelijk 
voor. NMV is daarom bezig een voorstel 
te formuleren met alle argumenten voor 
een rekening-courant systeem. Dit zal 
resulteren in een brief die wij de minister 
aanbieden. En zal onze inzet zijn wan-
neer de gesprekken over fosfaatrechten 
gevoerd zullen worden. 



Fosfaatbank
De minister geeft aan dat zij er naar 
streeft de fosfaatbank per 1 september 
2018 te openen. De openstelling zal dan 
waarschijnlijk vier weken duren. Grond-
gebonden. En jonge grondgebonden 
melkveehouders, kunnen inschrijven op 
de fosfaatrechten in de fosfaatbank. De 
rechten worden vervolgens in bruikleen 
uitgedeeld. Om problemen rondom 
de mogelijke benutting van de fosfaat-
rechten te voorkomen, wil het ministerie 
er op aan sturen dat de rechten pas in 
2019 gebruikt mogen worden. Er blijkt 
momenteel al 145.000 kilogram fosfaat 
in de fosfaatbank te zitten. De bezwaren 
en boeren die een beroep op de knelge-
vallenregeling gedaan hebben lopen op 
dit moment nog. Er blijken 5900 bezwa-
ren te zijn ingediend en er is door 2490 
ondernemers een beroep gedaan op de 
knelgevallenregeling.

Op dit moment overweegt de minister 
niet de rechten uit de fosfaatbank anders 
in te zetten dan voor grondgebonden-
heid, of de korting op kleine leasecon-
tracten te laten vallen. Zij stelt dat het 
bevorderen van grondgebondenheid 
voor de Europese Commissie een sterke 
voorwaarde was om het stelsel van fos-
faatrechten goed te keuren. 

Sectorplafonds vastgelegd
Wat ook duidelijk wordt is, dat nu de 
sectorale fosfaatproductieplafonds in 
het zesde actieprogramma zijn vastge-
legd, dit het mogelijk overhevelen van 
varkensfosfaat in de weg staat. Er mogen 
niet meer rechten worden uitgegeven 
dan het productieplafond. De melk-
veehouderij heeft op dit moment meer 
rechten uitgegeven dan haar sector-
plafond. De Europese Commissie heeft 
daarop gezegd dat de rechten en het 
fosfaatproductieplafond voor de melk-
veehouderij weer in overeenstemming 
gebracht moet worden.

De minister verwacht deze zomer uit-
sluitsel te kunnen geven over de beleids-
maatregel voor vleesveehouders. Het 
ontwerpen van een systeem wat moet 
borgen dat er geen fosfaatrechtenloze 
koeien van vleesveebedrijven naar melk-
veebedrijven gaan is erg complex. Voor-
lopig zullen RVO en NVWA dit middels 
het I&R systeem uitvoeren.

Derogatie en zesde actieprogramma
Op 4 juni jl. heeft de Europese Commis-
sie de derogatiebeschikking gepubli-
ceerd. De derogatie is voor twee jaar af-
gegeven. Dit betekent dat er na die twee 
jaar weer voor twee jaar verlenging aan 
kan worden gevraagd. Dit heeft te ma-
ken met het zevende actieprogramma 
nitraat, welke van 2022 tot 2026 zal lo-
pen. De derogatieverlening loopt, wan-
neer er geen calamiteiten zijn, synchroon 
met het actieprogramma. 

Verder zijn er veel vragen gesteld over de 
knelgevallenregeling. Zo legt de minister 
uit waarom zij het niet verantwoord vindt 
de boeren, die zich verenigd hebben in 
‘Innovatief uit de Knel’, te compenseren 
met fosfaatrechten. Wel is er een maatre-
gel toegevoegd die voorziet in bedrijven 
die op de peildatum geen melk leverden, 
maar wél jongvee voor melkvee hadden 
én onomkeerbare investeringen gedaan 
hebben. Deze groep is toegevoegd aan 
de knelgevallenregeling. Ook de biolo-
gische boeren, en boeren met zeldzame 
rundrassen, komen in meerdere vragen 
aan bod. Met name het vrijstellen van de 
biologische melkveehouderij voor fos-
faatrechten wordt meerdere keren ge-
noemd in de vragen. De minister geeft 
aan dat dit geen optie is, omdat zij door 
de Europese Commissie gehouden is aan 
het melkveefosfaatplafond. Wanneer bi-
ologische melkveehouders ongebreideld 
zouden kunnen groeien, kan de minister 
het plafond niet waarborgen.

100 vragen aan minister Schouten 
Minister Schouten heeft op 21 juni jl. antwoord gegeven op verschillende vragen over fosfaatrechten die politici aan haar 
gesteld hebben. NMV heeft de 100 vragen voor u doorgenomen en zet hieronder een beknopte samenvatting van de 
meest essentiële informatie. De uitgebreide Kamerbrief kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.

Waar is NMV geweest afgelopen maand?

NMV op pad

 1-6 Bijeenkomst commissie Mest/Water
 2-6 Jubileumbijeenkomst NAV
 6-6 RVO Sectoroverleg Runderen
 6-6 Bestuurlijk overleg klimaattafel landbouw en landgebruik
  met o.a. minister Carola Schouten
 7-6 Algemene Ledenvergadering NMV
 7-6 VBBM overleg inzake emissiebeperking uit mest
 8-6 Stakeholdersbijeenkomst over toekomst melkveehouderij
 8-6 Congres Vee & Logistiek
 9-6 ALV Vee & Logistiek
 13-6 ZuivelNL Innovatie   
13-6 Ministerieel overleg met NMV, LTO en  NZO
14-6 Stuurgroepvergadering Delta-aanpak-overleggen N-Brabant

14-6 Bijeenkomst Platform Maatschappelijke Organisaties
  N2000/PAS
15-6 ZuivelNL rundergezondheid DKR  
15-6 Themamiddag “Hoe behouden we het veen” WUR
19-6 Werkgroep Erfafspoeling Veehouderij Gelderland
19-6 Aanbieden manifest Ammoniakbeleid in Den Haag ism VBBM
20-6 Bestuursvergadering ZuivelNL
26-6 Overleg Veiligheid in de Melkveehouderij
27-6 NZO Minisymposium en Netwerkbijeenkomst
27-6 Algemeen overleg fosfaatrechten op ministerie
27-6 Informatieavond over kostentoedeling watersysteemheffing
28-6 Werkgroep destructietarieven ministerie LNV
29-6 Bijeenkomst NH3-coalitie m.b.t. ammoniakdossier
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Geesje Rotgers heeft, in opdracht van 
Mesdag Zuivelfonds, onderzoek gedaan 
naar de plaatsing van verschillende Lan-
delijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) meet-
stations. Dit onderzoek is op woensdag 
16 mei in Nieuwspoort in Den Haag ge-
presenteerd. NMV was hier uiteraard bij 
en kon haar toelichting hierop geven. In 
het onderzoek van Rotgers viel als eerste 
de hoge gemeten ammoniakconcentra-
ties op bij meetstation Vredepeel, reden 
om dit meetstation eens nader onder de 
loep te nemen. Bij controle van dit sta-
tion blijkt dat het meetstation slechts op 
150 meter van een groot pluimveebedrijf 
staat. Dit is compleet tegen de voorge-
schreven afstand van 300 meter, maar 
bij voorkeur 500 meter. Bij nader onder-
zoek door Rotgers lijkt dan ook dat de 
gemeten ammoniakconcentraties eerder 
de ontwikkeling van dat bedrijf volgen 
dan dat hier sprake kan zijn van een re-
presentatieve afspiegeling van atmos-
ferische achtergrondconcentraties in de 
regio. Daarbij zijn er sterke vermoedens 
dat bijvoorbeeld de provincie Brabant, 
die juist aangescherpte maatregelen 
nam op het gebied van stikstof, goed op 
de hoogte was voor deze misplaatsing. 
In publicaties plaatste zij de windroos, 
waarbij de ammoniakconcentraties over-

V-Focus ontdekt misstanden rondom 
LML meetstations

duidelijk richting het pluimveebedrijf 
uitslaan, op de kaart meer naar boven. 
Dit impliceert dat vanuit het open veld 
de pieken aan ammoniakconcentraties 
gemeten werden. 

Meer meetstations foutief geplaatst
Opmerkelijk detail is dat er landelijk zes 
meetstations zijn die ammoniakconcen-
traties meten. Vier daarvan zijn relevant 
voor landbouwgebied, dus wanneer één 
van die meetstations een verkeerde af-
spiegeling geeft van de werkelijks si-
tuatie heeft dit veel invloed op het to-
taalbeeld over de landbouw. Dit is wel 
afhankelijk van op welke manier deze 
informatie uiteindelijk gebruikt wordt in 
de toetsing. Reden genoeg om ook an-
dere meetstations te gaan controleren. 
Hieruit blijkt al snel dat ook het meet-
station bij Wekerom te dicht op een ge-
dateerd (niet emissiearm) varkensbedrijf 
geplaatst is. In hoeverre dit de gemeten 
concentraties beïnvloed heeft, wordt na-
der onderzocht. 

Reactie RIVM
Het RIVM komt met een reactie dat de 
afstand tot het meetstation en een lo-
kale bron voor het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (LML) weinig uitmaakt. 

Het meetnet fungeert alleen als refe-
rentie voor de gemeten ammoniakcon-
centraties in het Meetnet Ammoniak in 
Natuurgebieden, het zogenaamde MAN 
meetnet. Daarbij geeft Addo van Pul, 
onderzoeker van het RIVM, direct toe 
dat tevens het meetstation bij Zegveld 
te dicht op een lokale bron staat. Nog-
maals wordt benadrukt dat dit niet zorgt 
voor afwijkingen of een toename aan de 
ammoniakbelasting die aan agrarische 
bedrijven wordt toegeschreven.

Het bevreemdt NMV dat inmiddels drie 
van de vier voor de landbouw belang-
rijke meetstations niet conform de eigen 
richtlijnen geplaatst zijn. Waar het boe-
ren aangaat die de richtlijnen niet goed 
volgen worden deze als fraudeur of na-
latig weggezet door de instituten, terwijl 
de instituten zelf direct in de verdediging 
schieten wanneer er fouten geconsta-
teerd worden. Op dit moment kunnen 
wij moeilijk inschatten wat de werkelijk 
impact is van de te hoge gemeten am-
moniakconcentraties ten gevolge van lo-
kale bronnen, maar dit is iets wat volgens 
NMV tot op de bodem moet worden uit-
gezocht.

Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Jaco Geurts (CDA) namen het onderzoeks-
rapport in ontvangst uit handen van respectievelijk Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp.

NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws
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De vragen van leden gingen over uiteen-
lopende zaken. Zo was er een lid die het 
jammer vindt dat NMV zich niet meer 
heeft ingezet voor vrijstellingen voor 
grondgebonden bedrijven in de fosfaat-
wet. Hij had graag gezien dat de grond-
gebonden bedrijven met latente ruimte 
op grond daar rechten voor ontvangen 
had, en voelt zich benadeeld. De voorzit-
ter gaf aan dat hij hem begrijpt, maar dat 
NMV in het belang van alle leden heeft 
moeten denken. De korting van 8,3 pro-

cent, waar de grondgebonden bedrijven 
van zijn vrijgesteld, hakt er verschrikke-
lijk in op de overige bedrijven. Met een 
overheid die verder niets wil compense-
ren vindt NMV de huidige korting al vrij-
wel niet te verantwoorden, NMV is zeker 
voor grondgebondenheid in de sector. 
Er zijn  verschillende vragen gesteld op 
de ALV over de belangenbehartiging en 
vertegenwoordiging door NMV. In deze 
Koebont hebben we dan ook een aan-
tal stukken toegevoegd waaruit u iets 

explicieter kunt lezen wat we precies 
doen met de stem van de leden. In de 
toekomst zullen we vaker een inkijk ge-
ven in de overleggen waar we u verte-
genwoordigen.

Uiteindelijk eindigde het officiële ge-
deelte van de ALV met een bestuursver-
kiezing waarbij de voorzitter Harm Wie-
gersma en secretaris Bertus Doppenberg 
herkiesbaar waren. Ook waren er twee 
nieuwe kandidaten voor het dagelijks 
bestuur, te weten; Jan Aantjes en Gerrit 
de Boer. Alle vier de kandidaten zijn ge-
kozen voor het dagelijks bestuur en zul-
len nu gezamenlijk de organisatie NMV 
aansturen. De nieuwe portefeuille ver-
deling kunt u op onze website bekijken 
www.info@nmv.nu

De dag zette voort met een zeer inte-
ressante rondleiding bij een historische 
maalmolen, waar ook een heerlijke bar-
becue genoten werd. Na de barbecue 
konden we wederom terecht op het erf 
van NMV-lid Elly Koning - Bruijn waar de 
theatervoorstelling ‘Koning van het Gras-
land’ zich afspeelde. Zo’n 50 leden heb-
ben de voorstelling bijgewoond. De re-
acties waren over het algemeen positief. 

Algemene Ledenvergadering
Op 7 juni heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden in Stompetoren. Het was een prachtige 
dag waarbij de opkomst best goed was te noemen. Om half twee was er een inloop met koffie, thee, soep en broodjes waar 
dankbaar gebruik van gemaakt is. De vergadering verliep in een goede sfeer waarbij de financiën weer zijn vastgesteld en 
goedgekeurd.



vulling te geven aan het “Natuur-inclusief 
“boeren.  Verder doen we beheerswerk 
voor derden waarbij wij het grasland 
maaien en oogsten ten behoeve van onze 
eigen dieren of verkoop.  

De laatste jaren heb ik me binnen het 
landelijk bestuur (LB) en de commissie 
Communicatie & Organisatie vooral be-
zig gehouden met het reilen en zeilen 
van NMV op organisatorisch vlak. Hier 
kunnen en moeten we zeker nog een 
slag maken door meer bezig te zijn met 
de onderwerpen die onze leden raken en 
minder met de poppetjes. Dit zal voor mij 
het komende jaar het belangrijkste aan-
dachtspunt zijn. We moeten ons onder-
scheiden en binnen de organisatie moet 
het prettig besturen zijn. Een plek waar  
respect voorop staat, ondanks dat er bin-
nen een vakbond als NMV verschillende 
meningen zijn. Verder is mijn bestuurs-
missie geslaagd wanneer we meer jonge 
bestuurders kunnen verwelkomen. Daar 
ligt ook voor NMV de toekomst. Samen 
verschillend maar met elkaar één; Voor 
mooie levensvatbare bedrijven  die alle-
maal anders mogen zijn.
Verder blijft voor mij voorop staan de 
nieuw slogan van NMV visie  “Van meer 
naar beter”. Die ik vrij vertaal: Betere re-
gels, betere inkomsten. 

Tjeerd de Groot Geverifieerd account 
@TjeerdD66 Experimenteren, oh wat 
vindt de overheid dat lastig. Zie hier het 
verhaal over de motie die de minister 
ontraadde en waarover 26 juni wordt 
gestemd #kringlooplandbouw VBBM 
legt nog eens uit waarom bovengronds 
mest uitrijden moet mogen https://
www.foodlog.nl

Joep den brok@JoepdenBrok     Als 
antwoord op @LudoJansens @Wol-
tersKlaas_ en 4 anderen       Bemesten 
met water of id regen heeft zeker zin. 
Methodiek van toepassen misschien 
nog wel minder. Sleepvoet werkt mooi 
id regen. Goed voor t gehele bodemle-
ven. We zijn de kluts kwijt in NL. Steeds 
meer onzinnige regeltjes bij elkaar. 
Beleidsmakers doen er weinig aan.

NMV op Twitter

Gerrit de Boer
Melkveehouder in Britsum (Friesland):

Gerrit vertelt: Op ons melkveehouderijbe-
drijf voeren wij behalve het balenpersen 
alles zelf uit. We zijn redelijk intensief met 
20.000 liter per ha. Ons doel is zoveel en 
zo lang mogelijk gras in de koeien te krij-
gen, door middel van weiden en stalvoe-
ren. Stalvoeren realiseren we vaak tot de-
cember. Verder voeren wij alleen kracht-
voeders. We proberen de grond optimaal 
te laten produceren met zo weinig mo-
gelijk kunstmest. Bemesten doen we bij 
voorkeur regelmatig en met kleinere gif-
ten in plaats van veel kuubs ineens. We 
verdunnen de mest met water, en voegen 
een toevoegmiddel toe om het rottings-
proces van mest tegen te gaan. 
Momenteel ben ik actief als penning-
meester voor NMV in de provincie Fries-
land. Daarnaast ben ik bestuurslid Ge-
meentebelangen Leeuwarden en wed-
strijdleider van de plaatselijke biljartclub.

Persoonlijke doelstelling:
Ik vind het belangrijk dat ons imago ver-
beterd wordt. Wij moeten, samen met de 
zuivel, beter lobbyen en het eerlijke ver-
haal vertellen. Laten we ons niet in een 
hoek drukken door bepaalde groeperin-
gen en politieke partijen die allerlei sug-
gestieve feiten over ons heen storten. Ook 
is mijn mening dat er niet eenzijdig naar 
de landbouw gekeken moet worden waar 
het bijvoorbeeld broeikasgassen aangaat. 
Ik wil me ervoor inzetten dat deze reke-
ning niet alleen aan boeren gepresenteerd 

Nieuwe bestuurders
Hierbij stellen we de nieuwe dagelijkse bestuurders aan u voor:

wordt. Zo lang iedereen op vliegvakantie 
wil en Schiphol maar doorgroeit blijft het 
dweilen met de kraan open.

Van Pharmacie naar Farm-acie
Ik sta achter deze slogan. Het houdt in 
dat, wanneer wij zorgen voor een gezon-
de bodem en gezonde dieren, het voed-
sel voor mensen van dusdanige kwaliteit 
wordt dat men niet of nauwelijks nog me-
dicijnen nodig heeft.

Jan Aantjes
Melkveehouder in Streefkerk

Wij hebben met ons gezin (vrouw en 4 
kinderen tussen 15 en 30 jaar) een exten-
sief melkveebedrijf in het Zuid-Hollandse 
Groenhart, enkele kilometers verwijderd 
van de Molens van Kinderdijk en 15 km 
van Rotterdam. 

We melken 95 koeien op 80 hectare  
grasland en 2 hectare snijmais. Dit in 
een gezwaaide Hollandse Stal met enkel 
stromest, terwijl de  dunne fractie direct 
gescheiden wordt in de stal (emissie-arm, 
heel modern dus). Daarnaast hebben we 
80 stuks jongvee met 10 dekstiertjes. 
Door de fosfaatrechten wordt nu het 
drachtige jongvee uitbesteed. 

Daarnaast houden we 120 fokschapen 
en hun lammeren. We bezitten verder 20 
hectare natuurgrond, die we aankochten 
van de provincie Zuid-Holland. De be-
weegreden was om op onze manier in-
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NMV heeft in een reactie op het verbod 
van de sleepvoet een brief naar de mi-
nister gestuurd. Wij vinden dit verbod 
voorbarig, omdat er geen betaalbare al-
ternatieven voorhanden zijn. Terwijl het 
ministerie had toegezegd dat deze voor-
handen zouden zijn voordat het verbod 
van kracht werd. De strekking van de 
brief willen wij graag met u delen:

NMV is tegen het voorgenomen totale 
verbod op de sleepvoet omdat bij kwets-
bare klei- en veengronden de draag-
kracht van de zode wordt aangetast bij 
insnijden. Er zijn zwaarwegende argu-
menten waardoor dusver deze gron-
den vrijgesteld zijn van emissiearm be-
mesten. Het verbod bevreemdt ons op 
dit moment ten zeerste. NMV wil meer 
onderzoek naar alternatieven voor het 
reduceren van emissie. 

De verschillende beleidskeuzes pas-
sen ook niet bij elkaar: In veengebied 
wil men onderwaterdrainage, maar ook 
peilverhoging is veelbesproken. Dit staat 
haaks op het voornemen om de sleep-
voet te verbieden, zonder gedegen alter-
natief. Het invasief bewerken van de to-
plaag in veenweidegebied is nog minder 
gewenst bij peilverhoging. Bovendien 
komt door mineralisatie meer broei-
kasgas zoals lachgas uit landbouwbo-
dems vrij. NMV maakt zich zorgen over 
het tot dusver gevoerde beleid, waarbij 
vaak overhaast middelen worden aan-
bevolen die achteraf niet het gewenste 
resultaat bieden. Bijvoorbeeld luchtwas-
sers die niet het beoogde rendement 
behalen. NMV wil de melkveehouderij 
graag behoeden voor dergelijke fouten 
waarbij achteraf te concluderen valt dat 
er meer en gedegen onderzoek gedaan 
had moeten worden naar de effectiviteit 
van voorgenomen maatregelen. Zo lang 
bewezen robuuste en vooral betaalbare 
alternatieven niet voorhanden zijn is het 
dan ook zeer onwenselijk het sleepvoet-
verbod door te voeren en roept NMV op 
dit verbod verder op te schorten.

Borging apparatuur
De hele borging die op stapel staat voor 
alternatieven zijn zeer kostbaar en vaak 
niet haalbaar en betaalbaar voor boeren. 
Dit betekent opnieuw kostprijsverho-
gende elementen waarvan op dit mo-
ment niet goed overzien wordt wat de 
effecten daarvan op de lange termijn zijn. 

Sleepvoetverbod
Dit is wat NMV betreft onacceptabel. In 
het kader van te behalen milieudoelstel-
lingen is het gunstig wanneer de melk-
veehouder zelf kan bepalen wanneer 
hij zijn mest op het land kan uitrijden, 
in plaats van afhankelijk te zijn van een 
loonwerker die zijn machines niet overal 
tegelijk in kan zetten. Daarbij werken 
loonwerkers met groot en zwaar materi-
eel om de werkzaamheden uit te voeren. 
Juist op kwetsbare klei- en veengronden 
is dit een onwenselijke ontwikkeling die 
door dit voorgenomen beleid absoluut 
bewerkstelligd zal worden.

Het tijdspad voor implementatie
Zoals bovenstaand beschreven zijn de 
alternatieven nog in ontwikkeling. Uit 
het ambtelijk gedeelde tijdspad blijkt 
echter dat op 1 juli 2018 de alternatieven 
ter notificatie aan de Europese Commis-

sie moeten worden voorgelegd. Het-
geen betekent dat feitelijke (definitieve 
en formele) publicatie pas in november 
2018 zal plaatsvinden. Op 15 februari 
2019 start dan vervolgens het uitrijdsei-
zoen voor dierlijke mest. Het bestellen, 
produceren, melden, goedkeuren en op-
bouwen van de benodigde extra appara-
tuur is onmogelijk in 3 of 4 maanden. Dit 
betekent dat per 2019 of geen mest uit-
gereden kan worden of dat de (in het ge-
bied ook niet beschikbare) zodemester 
gebruikt moet worden, met alle bekende 
onwenselijke gevolgen (bodemschade, 
doorsnijding graszode, extra veenoxida-
tie) van dien. 

Dit zijn globaal onze standpunten die wij 
aan de minister hebben voorgelegd en 
waar we voor ons voor u zullen blijven 
inzetten.

NMV naar overleg PAS
Op het ministerie van LNV is enkele keren per jaar overleg met partijen die direct 
of indirect te maken hebben met de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).
De PAS is drie jaar geleden in werking getreden. Dit jaar vindt er een tusseneva-
luatie plaats over de werking en uitwerking van de maatregelen om de doelen 
te bereiken. Zoals minder ammoniakuitstoot, sterkere natuur en ontwikkelings-
ruimte.

Vergunde ontwikkelingsruimte
Veel melkveebedrijven hebben via de PAS vergunningen gekregen. Hierbij is 
in de PAS opgenomen dat binnen twee jaar de vergunde ontwikkelingsruimte 
benut dient te worden, anders wordt die ruimte weer ingenomen. Maar door 
de ontwikkelingen met betrekking tot de fosfaatrechten in de melkveehoude-
rij, hebben veel bedrijven de vergunde ruimte nog niet kunnen benutten. NMV 
heeft verzocht hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom is er door zes provincies 
een pilot opgezet en zijn er 163 veebedrijven bezocht. Daarvan hadden 59 de 
vergunde ruimte benut en 104 nog niet. Met de landbouworganisaties zal over-
leg plaats vinden over de ontwikkelingsruimte.

Europees Hof
In mei is er een zitting geweest bij het Europees Hof, waarbij alle partijen ge-
hoord zijn. 
De advocaat-generaal zal een advies uitbrengen aan het Europees Hof, die wel of 
niet gevolgd wordt. Rond september zal beantwoording komen. Verwacht wordt 
dat dan de Raad van State in december met haar bevindingen komt.

Metingen
Over de metingen van de meetstations zal het ministerie in augustus met een 
reactie komen.   
Voor de NMV is en blijft het van groot belang dat zowel de metingen als de be-
rekeningen gestoeld zijn op wetenschappelijke onderbouwingen waarbij marges 
en onzekerheden tot een minimum beperkt zijn. 
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Op 18, 19 en 25 april heeft NMV in Gelderland op drie verschillende locaties 
(Echteld, Klarenbeek, Varsseveld) ledenbijeenkomsten gehouden. Het is de be-
doeling om de komende tijd meer bijeenkomsten in provincies te organiseren 
en daar meer betrokkenheid vanuit de leden te bewerkstelligen. De inbreng van 
de leden was goed op de avonden in Gelderland. Enkele zaken die op de avon-
den naar voren kwamen:

Ledenbijeenkomsten in 
Gelderland

De leden in Gelderland spraken zich uit 
tegen het huidige plan rondom leasen 
en verleasen. Ze willen dat de korting 
eraf gaat en een systeem zoals bij het 
melkquotum het geval was. Ook pleitten 
zij voor een verrekensysteem over een 
aantal jaren, zodat de fosfaatreferentie 
niet per jaar afgerekend wordt. Zoals 
elders in deze Koebont blijkt is NMV di-
rect aan de slag gegaan met deze input 
van onze achterban: Wij zijn nu bezig 
een stelsel van rekening-courant uit te 
werken om dit bij het ministerie in te 
brengen.
Ook blijkt dat er nog veel onduidelijk-
heid bestaat over de fosfaatrechten, 
met name wat de consequenties zijn bij 
overschrijding. NMV zal de komende tijd 
trachten meer duidelijkheid hieromtrent 
te krijgen voor u.

PAS
Een anders standpunt was dat ontwikke-
lingsruimte ook na 2 jaar mogelijk moet 
blijven. Nu is het zo dat na twee jaar 
de gegunde PAS ruimte die niet benut 
is weer wordt ingetrokken. In de melk-
veehouderij is dat echter nogal onrecht-
vaardig. Door de toestand rondom de 
invoering van fosfaatrechten was benut-
ting van de PAS ruimte op melkveebe-
drijven niet mogelijk de afgelopen twee 
jaar. Dit actiepunt is eerder al door NMV 
opgepakt, en we hebben hier input voor 
geleverd op verschillende niveaus.

Kalf volg systeem
De melkveehouders in Gelderland waren 
eensgezind wat het ‘Kalf volg systeem’ 
betreft. Men ervaart het als bemoeizucht 
en het lijkt uitsluitend in het belang van 
de kalvermesters te zijn. Door leden 
werd aangegeven dat melkveehouders 
tot 8 weken na afl everen van hun kalf 
hiervoor nog verantwoordelijk waren. 
De vraag hieromtrent is in de vorige 
Koebont beantwoord: Dit is afhankelijk 
van welke voorwaarden u met uw vee-
handelaar heeft afgesproken.

Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt? Of snel infor-
matie toegezonden krijgen 
zoals bijvoorbeeld recente 
informatie over fosfaten. 
Heeft u afgelopen maan-
den 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 aller-
laatste NMV-nieuws!

Post per 
email

FrieslandCampina/zuivel
Over de voorgenomen plannen van 
FrieslandCampina (FC) kwamen ge-
mengde gevoelens naar voren. Vooral 
het feit dat FC altijd heeft aangegeven 
dat ze alle melk zouden verwerken en de 
visie van NMV en EMB keer op keer ver-
worpen heeft. Hierop hebben de aanwe-
zige bestuursleden aangegeven dat de 
leden zelf op de vergaderingen van FC 
hun mening moeten laten horen. Uit-
eindelijk is FC nog een coöperatie, ook 
al is dat niet altijd meer duidelijk. Ook 
op de bovenwettelijke eisen die in de 
leveringsvoorwaarden zijn opgenomen 
is veel kritiek. Vooral dat er niet betaald 
wordt voor al het extra wat gevraagd 
wordt. Voor NMV is het sinds vorig jaar 
al een speerpunt om bovenwettelijke ei-
sen betaald te krijgen, dit is ook opge-
nomen in het regeerakkoord. NMV zal 
voor u blijven strijden voor de vergoe-
ding van aanvullende eisen.

Promotie en lobby
Verder kwam op de ledenavonden naar 
voren dat men de spandoeken over CO2 
vastlegging erg mooi vindt, maar de € 
75,- wel prijzig. NMV zal dit meenemen 
in de bestuursvergadering.

Uw stem telt
In het najaar zal NMV op verschillen-
de locaties ledenbijeenkomsten hou-
den. Zoals u in bovenstaand verslag 
kunt teruglezen telt de stem die u op 
zo’n ledenbijeenkomst laat horen écht 
mee, en neemt het NMV-bestuur waar 
mogelijk de input vanuit leden direct 
mee in de uit te dragen standpunten. 
Uw stem telt bij NMV nog wél mee! 
Alle reden dus om een bijeenkomst 
bij te wonen wanneer deze in uw re-
gio georganiseerd wordt.

Zomereditie 
In de maand augustus komt er 
geen Koebont uit. Daarom deze 
keer een extra dikke zomereditie.

NMV wenst u
een goede zomer toe!



Eind april zijn een aantal boerinnen uit 
Twente en de Achterhoek via hun studie-
groep te gast geweest bij Annie Schreijer 
in het Europarlement te Brussel. Hier heb-
ben zij een interparlementaire commissie-
vergadering van het Europees Parlement 
en de Nationale Parlementen bijgewoond 
waar een aantal Euro prominenten, zoals 
Phil Hogan, aanwezig waren. De vergade-
ring stond in het teken van het toekom-
stige GLB waar de verschillende lidstaten 
hun wensen over in konden dienen.

Speerpunten in de EU
De boerinnen kregen de indruk dat er bin-
nen Europa consensus bestaat over het 
feit dat de landbouw een belangrijke taak 
vervult waar het natuur en milieu aangaat. 
Ook wilde men meer flexibiliteit in wet-
geving en de Europese commissie wil dat 
betaling van subsidies rechtstreeks naar 
de boeren gaat. De beschikking over be-
taalbaar voedsel voor de inwoners wordt 
erg belangrijk gevonden, en voedselze-
kerheid is een speerpunt om afhankelijk-
heid van China of Rusland ten alle tijden 
te voorkomen. Het negatieve frame over 
boeren vindt het gros dan ook onterecht. 
Boeren worden gezien als een belangrijke 
component van het ecosysteem en ont-
wikkelingen op het gebied van klimaat. 
De boerinnen hoorden daar tevens dat 

de Brexit de landbouw ongeveer 2 miljard 
euro gaat kosten. Dat is een daling van 
ongeveer 6% van de begroting. De nati-
onale parlementen moeten zich buigen 
over hun steunbetalingen aan de EU en 
mogelijk meer steun geven om deze da-
ling te beperken, want de rekening van 
de Brexit mag niet bij de boeren worden 
neergelegd. Verder vernam de Neder-
landse delegatie boerinnen dat er breed 
gepleit wordt voor vereenvoudiging van 
regels, minder administratieve lasten en 
steun die direct naar de boeren gaat. Ook 
zouden er geen GLB subsidies moeten 
gaan naar bedrijven die wel grootgrond-
bezitter zijn, maar feitelijk geen landbouw 
bedrijven. 

“Het viel ons op dat: alle lid-
staten erg begaan zijn met 
hun boeren, en vooral trots 
zijn op hun boeren. Zij steu-
nen hen aan alle kanten. Dat 
missen wij in Nederland.”

Boerinnen te gast bij Annie Schreijer in 
het Europarlement

Nederland stelt strengere eisen aan 
boeren 
Het blijkt een interessante bijeenkomst 
waarbij de dames vooral ook opvallend 
vonden hoe zeer de geluiden uit Brus-
sel verschillen van het geluid wat binnen 
Nederland klinkt. In ons land wijst men 
veelal naar Brussel wanneer het gaat om 
het afdwingen van strenge en knellende 
wetgeving. Terwijl in Brussel naar voren 
komt dat de Nederlandse wetgever de 
regels zelf vaak veel ingewikkelder maakt 
dan noodzakelijk en veelal strengere ei-
sen oplegt aan boeren dan Brussel vereist. 
De overige lidstaten begrijpen er niets 
van dat Nederland haar eigen boeren op 
deze wijze zo in de vingers snijdt. Ook veel 
subsidies die voor boeren kunnen worden 
binnengehaald blijven op de plank lig-
gen, dit moet echt anders volgens Annie 
Schreijer. Zij adviseert daarbij om meer te 
investeren in een Brusselse inzet en lobby.

De boerinnen zijn voorts van mening dat 
we om gezinsbedrijven te kunnen be-
schermen en behouden, één krachtige 
stem vanuit de sector en belangenbehar-
tiging noodzakelijk is. Het viel ons op dat: 
alle lidstaten erg begaan met hun boeren 
en vooral trots op hun boeren zijn en aan 
deze aan alle kanten willen steunen. Dat 
missen wij in Nederland.



Aeromix systeem
Als NMV staan we positief tegenover dit 
gedachtegoed, maar wij zien vooral kan-
sen voor het Aeromix systeem, wat voor 
iedere boer te realiseren is. De afgelopen 
maanden zijn we actief bezig geweest 
om dit systeem erkend te krijgen als 
maatregel om ammoniak te reduceren. 
Het Aeromix systeem zorgt ervoor dat 
lucht wordt toegevoegd aan mest, hier-
door ontstaat er geen ontmenging tus-
sen de dikke en dunne fractie en blijft 
de mest homogeen. Het rottingsproces 
van de mest verkleint aanzienlijk. Met als 
resultaat, een mestproduct wat veel min-
der ammoniak bevat. Ook op het gebied 
van andere emissies zoals methaan en 
lachgas verwachten wij gunstige resulta-
ten. Helaas is dit systeem tot op heden 
niet erkend in het Nederlandse mestbe-
leid en loopt de WUR er ook nog niet zo 
hard voor.

Erkenning alternatieve maatregelen
NMV zal zich de komende tijd hard blij-
ven maken voor de erkenning van dit sy-
steem. Wij zijn van mening dat we geen 
middelenbeleid dienen te voeren, maar 
een doelbeleid. Met welke middelen 
dat doel vervolgens behaald wordt zou 
een ondernemerskeuze moeten zijn. Die 
denkwijze past ook helemaal in de toe-
zegging van de minister om mestbeleid 
te vereenvoudigen. Nu er aangescherpte 
ammoniakeisen boven ons hoofd han-
gen zou er meer ruimte moeten komen 
voor dit soort ontwikkelingen. Te meer 
daar er vele loopstallen gebouwd zijn die 
de komende 25 jaar nog gebruikt zullen 
moeten worden. Ammoniak is vooral het 
gevolg van de opkomst van dit staltype, 
waarbij mest en urine van vee gezamen-
lijk bewaard wordt. Het enzym urease in 
de mest zet de ureum in urine om naar 
onder andere ammoniak. NMV vindt dat 
alternatieve manieren voor ammonia-
kreductie daarom hoog op de agenda 

van het ministerie zou moeten staan en 
dringt er bij sector en ministerie dan ook 
op aan verder te kijken dan de huidige 
weg die is ingeslagen.

Tevens vindt NMV dat boeren die vol-
gens kringloopprincipes willen werken 
zoals de VBBM daar de ruimte voor zou-
den moeten krijgen. VBBM-boeren re-
duceren ammoniak met bronmaatrege-
len zoals eiwitarm en structuurrijk voer 
voor hun koeien. Daardoor bevat mest 
van hun dieren gemiddeld 30% minder 
ammonium dan gangbare mest. Daarbij 
weiden zij al hun vee maximaal. NMV is 
er voorstander van om dergelijke moge-
lijkheden te onderzoeken in plaats van 
uitsluitend te richten op technische of 
chemische maatregelen in mestbeleid.

NMV bij indiening manifest voor beter 
mestbeleid

Motie
Op de dag van de petitieaanbieding 
dienden Tjeerd de Groot (D66) en Frank 
Futselaar (SP) een motie in om de vrij-
stelling voor bovengronds bemesten te 
verlengen met vijf jaar. De minister ont-
raadde de motie. De Groot geeft aan dat 
de vrijstellingsperiode gebruikt kan wor-
den voor nader onderzoek. NMV hoopt 
dat de motie brede steun zal vinden. In 
2013 werd er ook een motie ingediend 
die ontraden werd. Toen was het Van 
Gerven van de SP die hem indiende. Die 
motie werd na kamerbrede steun uit-
eindelijk wel uitgevoerd door toenmalig 
staatssecretaris Dijksma. 

NMV op Twitter Volg ons op Twitter @NMVnieuws

NMV was op 19 juni jl. in Den Haag om het Aeromix systeem bij de politiek onder de aandacht te brengen. De Vereniging 
tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM) bood deze dag een manifest aan de landbouwwoordvoerders, waarin zij pleiten 
voor beleid gestoeld op bronmaatregelen in plaats van zogenaamde ‘end of pipe’ maatregelen zoals mestinjectie. NMV-
voorzitter Harm Wiegersma was hierbij aanwezig om dit manifest te ondersteunen.

Aeromix systeem realiseert mest met minder ammoniak 



Beste NMV-leden, grupstalboeren
Enige tijd geleden heeft NMV een op-
roep gedaan aan onze leden met een 
grupstal zich aan te melden om het ver-
bod voor te leggen aan A.C.M.  (Auto-
riteit Consument en Markt). Dit om de 
geldigheid van het verbod te toetsen. 
Nadien heeft er nog tweemaal een op-
roep in Koebont gestaan.

Tot nu toe hebben een 20-tal bedrijven 
zich gemeld. Hiervoor onze dank. NMV 

NMV heeft enige tijd geleden een oproep gedaan aan grupstalboeren om zich te verenigen tegen de voorgenomen 
plannen rondom uitfasering van de grupstal. Daarbij is het doel om een collectieve klacht bij de Autoriteit Consument 
en Markt (ACM) neer te leggen om te kijken of zij een oordeel over deze kwestie kunnen geven. In het regeerakkoord is 
opgenomen dat de ACM moet toekijken op bovenwettelijke maatregelen voor boeren. Hieronder het bericht wat NMV 
recent aan de betrokken leden heeft verstuurd:

heeft de tussentijd gebruikt om informa-
tie in te winnen bij A.C.M. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat het niet gaat om 
het aantal bedrijven wat bezwaar maakt, 
maar dat het vooral draait om de juiste  
argumenten voor toetsing:

Welke nadelige gevolgen zijn er voor de 
consument? Wat zijn de gevolgen voor 
de groep grupstal-melkveehouders die 
gedwongen worden te stoppen, omdat 
herinvesteren of grote investeringen bij 

deze kleinschaligheid veelal onmogelijk 
is. En uiteraard de marktverstorende wer-
king die voort kan vloeien uit het verbod 
en uitfaseren van de grupstal. Wij zetten 
de komende weken alle argumenten op 
een rij voor onze leden/grupstalboeren 
en vragen een toetsing aan bij A.C.M. 
Hiervoor is het voorlopig niet nodig dat 
u verdere actie onderneemt.

Uiteraard  houden wij u op de hoogte 
zodra er een reactie komt van de A.C.M.

Grupstalboeren

Na de vooraankondiging van de nieuwe rubriek voor in de Koebont ‘Vraag het aan NMV’ is de volgende vraag binnen 
gekomen:

Een lid belde ons met de vraag of de noteringen op veemarkt.nu inclusief of exclusief BTW zijn.. Hij kon dit nergens op de 
website ontdekken en ook een mogelijkheid tot contact ontbrak. Toen hij ontdekte dat NMV sponsor van de site is besloot 
hij het aan NMV te vragen.

Antwoord:
Wij moesten dit zelf ook even checken maar de noteringen blijken inclusief BTW te zijn.
Het lid merkte op dat dit hem nogal bevreemde, daar normaliter prijzen voor ondernemers vrijwel altijd exclusief BTW zijn. 
Dit zijn wij met hem eens dus we hebben deze opmerking doorgespeeld. Ook hebben wij de feedback doorgespeeld dat 
een mogelijkheid tot contact wel zo fi jn is voor de gebruikers.

Heeft u ook een vraag waar u graag antwoord op wilt hebben? Stel hem aan NMV! Zo kunnen andere melkveehouders, 
die wellicht met dezelfde vraag zitten, meedelen in het antwoord! Stuur uw vraag in naar: info@nmv.nu onder 
vermelding van ‘Vraag het NMV’.

Vraag het aan NMV?

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar

10



Normaal gesproken plaatsen we 
op deze pagina een column die ge-
schreven wordt door onze voorzit-
ter. Omdat we twee nieuwe dage-
lijks bestuurders in de vorm van Jan 
Aantjes en Gerrit de Boer gevonden 
hebben leek dit ons een mooie ge-
legenheid om hen in de komende 
uitgaves van Koebont een gastco-
lumn te geven. Hierin kunnen zij u 
nader kennis laten maken met hun 
gedachtegoed en leert u ze, als lid, 
alvast een beetje  kennen.  

Deze Koebont is het de beurt aan een 
ervaren columnschrijver Jan Aantjes. 
Ervaren omdat hij ook regelmatig in 
de pen klimt voor vakblad Boerderij.
 
Het echte werk
• In de zorg gaat men eindelijk snoei-

en in het woud van onzinnige regels 
en administratieve lasten omdat er 
te weinig tijd overbleef voor het ech-
te werk. De zorg aan patiënten.

• Veertig grote bedrijven in Nederland 
hebben laten onderzoeken dat ze 
20% van hun CO2 uitstoot kunnen 
verminderen met eenvoudige maat-
regelen nl. minder woon-werkver-
keer en minder onnodige vliegrei-
zen.

• Volgens het dagblad Trouw vindt 
90% van de boeren dat hun belan-
genbehartiging niet goed gebeurd.

• LTO maakt zich zorgen om de kost-
prijs van de melk. 

Zomaar vier losse opmerkelijke zaken 
die ik de afgelopen weken voorbij 
zag komen.  

Als NMV hebben we op 7 juni onze 
jaarlijkse ledenvergadering gehad 
vier dagelijks bestuursleden (DB-ers)  
zijn met grote meerderheid gekozen 
of herkozen. Dit geeft een groot stuk 
vertrouwen maar schept ook grote 
verwachtingen of zelfs een grote ver-
plichting. De leden rekenen op onze 
DB-ers , op het bestuur van NMV. Nu 
het dagelijks bestuur weer is aange-
sterkt zal het de komende jaren aan-
pakken worden.     

De belangenbehartiging voor onze 
melkveehouders kan beter. We moe-
ten ons niet alleen zorgen maken zo-
als LTO doet, maar we moeten zaken 
veranderen. Jarenlang zijn door an-
dere organisaties, onze belangen ver-
kocht aan verschillende ketenpartijen 
zonder dat u als melkveehouder erop 
vooruit gegaan bent. Uw kostprijs 
voor de melk is de pan uitgerezen. 
Extra eisen aan ons product moeten 
vanaf nu vertaald worden naar extra 
vergoedingen. Door het woud van 
regels komt u niet meer toe aan het 
echte werk, namelijk de zorg voor uw 
veestapel en de kwaliteit van de ge-
leverde melk. Als u tot s ’avonds laat 
uw administratie moet bijwerken kunt 
u niet de nodige zorg aan de verse 
koe en haar pas geboren kalf beste-
den. Als u zich zorgen maakt over alle 
administratieve lasten of zelfs over 
de toekomst van uw bedrijf,  kunt u 
uw gedachte niet voldoende houden 
bij het belangrijkste werk, het leveren 
van topkwaliteit melk of de veiligheid 
op uw bedrijf. Daarom moet er net 
als in de zorg gesnoeid worden in het 
woud van onzinnige, vaak tegenstrij-
dige en kostprijs verhogende regels. 
Bij iedere nieuwe regel twee oude 

regels schrappen!! Geen eenvoudige 
taak als nieuwe bestuurders maar wel 
een heldere. Voor mij persoonlijk wel 
de drijfveer om me beschikbaar te 
stellen als DB- lid. Met de teloorgang 
van de LTO komen er meer moge-
lijkheden voor NMV maar ook meer 
verantwoordelijkheid om uw belan-
gen zo goed mogelijk te behartigen. 
Maar het nieuwe DB gaat ervoor. 
Uiteraard rekenen we op uw steun! 
Laat uw kritische stem horen waar 
het mogelijk is. Verdedig als het no-
dig is ook uw eigen belangen, steun 
kritische NMV-leden. Een applaus al-
leen al kan een groot verschil maken.                                                                                                                     
Veel collega’s zijn geen lid meer van 
een belangenorganisatie en daar wil-
len we ons het komende najaar op 
richten met een grote ledenwerfactie. 
Maar u kunt nu alvast beginnen bij uw 
buurman. Samen kunnen we het an-
ders gaan doen, samen kunnen we nu 
het verschil gaan maken!
Natuurlijk komen er nog veel (klimaat) 
problemen op ons af die we op moe-
ten lossen maar ik sluit me als melk-
veehouderijsector graag aan bij die 
40 grote bedrijven van Nederland. We 
hebben al 20% CO2 voorsprong door 
iedere morgen met de 
fi ets naar ons werk 
te gaan en geen on-
nodige vliegreizen te 
maken….  Ik hoop u 
spoedig te ontmoeten.

Jan Aantjes  (Nieuw 
lid dagelijks bestuur 
en verantwoordelijk 
voor Commissie 
Melk en Commu-
nicatie en 
Organisatie NMV).

hebben al 20% CO2 voorsprong door 
iedere morgen met de 
fi ets naar ons werk 
te gaan en geen on-
nodige vliegreizen te 
maken….  Ik hoop u 
spoedig te ontmoeten.

Jan Aantjes  (Nieuw 
lid dagelijks bestuur 
en verantwoordelijk 
voor Commissie 
Melk en Commu-

Organisatie NMV).

iedere morgen met de 
fi ets naar ons werk 
te gaan en geen on-
nodige vliegreizen te 
maken….  Ik hoop u 
spoedig te ontmoeten.

Jan Aantjes  (Nieuw 
lid dagelijks bestuur 

Gastcolumn...
Het echte 
werk

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil!
NMV heeft bordjes voor zwerfvuil ontwikkeld. Want steeds
meer koeien worden ziek van ‘scherp in’ door rondslinge-
rende blikjes of ander zwerfafval. De verantwoordelijkheid
hiertoe ligt bij de burgers zelf, maar we realiseren ons dat 
zij niet weten welke gevaren dergelijk afval met zich mee-
brengt. Met deze bordjes brengen we het bij de burgers 
onder de aandacht.

Wilt u ook zo’n bordje om zwerfvuil tegen te gaan?
De bordjes zijn te bestellen voor € 4,50 per stuk excl. porto-
kosten (ca. € 4.15) via info@nmv.nu.

Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak  

Dank voor uw medewerking!
Voor meer informatie 
www.nmv.nu  
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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 Lopiker-

waard:
Chiel Markus, Papekop
tel. 0348-565588
■ Noord-Brabant,

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.
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NMV-
informatie
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MAIN Energie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAIN Energie zit in het persoon-
lijke contact en het vertrouwen van 
de klant. Als u klant wordt bij MAIN 
Energie profi teert u van onze scher-
pe tarieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve romp-
slomp uit handen en verzorgen de to-
tale, naadloze overstap. Hierdoor 

blijft u te allen tijde verzekerd van le-
vering 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 MAIN Energie. U kunt ons te-
lefonisch bereiken op 088 - 08 09 000 
of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

18 juni
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Medio juli
Commissie vergaderingen

20 augustus
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

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 melkvee-
houders. Uw inkomen en belang is 
onze prioriteit!


