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Politiek bestuurder in de spotlight
Rubriek: Vragen politiek bestuurder in de spotlight
Ze is politiek actief sinds 1998. Begon als gemeenteraadslid en is
via een zesjarig wethouderschap sinds 2010 geïnstalleerd in de
Tweede Kamer. Haar persoonlijke drive is een bijdrage leveren
aan de maatschappij. In haar politieke carrière deed ze ervaring
op in een uiteenlopend pallet aan portefeuilles; van sport,
economische zaken, onderwijs en openbare ruimte als wethouder
tot woordvoerder op de dossiers landbouw en fiscaliteit in de
Tweede Kamer. NMV sprak voor u met Helma Lodders (VVD):

‘De agrarische sector is heel
belangrijk, wees daar trots op!’
Ten tijde van het interview is juist bekend geworden dat minister
Schouten het verzoek tot verlenging mest uitrijdperiode inwilligt; op
zand- en lössgrond met 2 weken, op klei en veengrond met 4 weken.
Wij vroegen daarom gelijk om een reactie: ‘Ik ben blij dat er duidelijkheid is nu’, geeft Helma Lodders aan ‘maar het heeft natuurlijk
veel te lang geduurd. Ik heb eind juli al een verzoek tot verlenging
neergelegd, twee weken op zand en löss is nijpend om nog stappen
te kunnen zetten. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar dat procedures
sneller moeten verlopen, daar ga ik me voor inzetten de komende
tijd’, aldus de bewindsvrouw. >>Lees het interview met Helma
Lodders verder op pagina 4+5
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PERSBERICHT:
Verlenging termijn mest uitrijden
Onderstaand persbericht heeft NMV verzonden na het besluit van de minister om de mest uitrijdperiode te verlengen.
Door het uitblijven van een tijdige reactie op verzoek verruiming uitrijdperiode is NMV enerzijds positief over het resultaat,
maar kritisch op het proces:

NMV ROEPT OVERHEID OP TOT ZORGVULDIG HANDELEN
Al op 20 juli verzocht de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit om een verruiming van de termijn waarin boeren mest uit mogen rijden. Gezien de extreme
weersomstandigheden deze zomer, was al vroeg te concluderen dat goede landbouwpraktijk een verruiming van deze
termijn zou vereisen. NMV wilde dat hier tijdig duidelijkheid over zou komen, zodat boeren voldoende tijd zouden hebben
om bedrijfsmatig te schakelen. Daarom legde NMV al vroeg een verzoek neer voor verlening met 6 weken. Dat gaf het
ministerie ruimte de noodzakelijke stappen te zetten, om een verlenging te realiseren. Tien dagen na het verzoek van
NMV verzocht LTO ook om een verruiming van de uitrijdperiode, zij stuurden aan op twee weken verlenging, volgens
NMV is dat echt te kort.
Na vijf weken is er nu duidelijkheid voor
de melkveehouders. De termijn wordt
met twee tot vier weken verlengd. Precies één week voor de einddatum van de
termijn wordt dit bekend gemaakt, NMV
is teleurgesteld in zowel het proces als de
uitkomst. De minister stelde een dag voor
dit besluit, over het uitblijven van duidelijkheid, dat zij zorgvuldig moet zijn zodat
te nemen maatregelen stand houden in
Europa. Het praten over zorgvuldig handelen staat volgens NMV het daadwerkelijke zorgvuldig handelen in de weg: Handelen is namelijk hetgeen er in de praktijk
gebeurt: Het mest uitrijden door de boeren zelf. Harm Wiegersma, voorzitter van
NMV: ‘Regels die betrekking hebben op
mestuitrijden zijn er om waterkwaliteit te
waarborgen. Door het enorme neerslagtekort staat deze behoorlijk onder druk. De
doorspoeling van water is minimaal en er
wordt veel minder gespuid dan normaliter
gebeurt. Daardoor is de belasting op wa-
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terkwaliteit vanuit rioolwaterzuiveringen
momenteel erg verhoogd. Met daarbij een
zeer actief seizoen voor de pleziervaart,
die hun afvalwater direct op het oppervlaktewater lozen. Er zijn de laatste weken
dan ook constant geluiden dat er veel EColi (poepbacteriën) in het water zit. Zorgvuldig handelen is in deze dan ook op tijd
ruimte bieden zodat boeren mest onder
optimale omstandigheden op hun land
kunnen brengen, dat voorkomt namelijk
onnodige extra druk op de waterkwaliteit,
waar het uiteindelijk allemaal om te doen
is’.
Boeren hebben door droogte lange tijd
geen mest uitgereden. Soms hebben zij
zelfs, door een gebrek aan gras in het
land, koeien weer op stal gezet die normaal gesproken buiten lopen. Daarom
zijn mestkelders nu nog vol die normaal
gesproken leeg zijn rond deze tijd. Na de
extreme droogte is het wenselijk dat de

landbouwbodems en het bodemleven tijd
krijgen hiervan te herstellen. Anders is de
kans op uit- en afspoeling van nutriënten
zoals stikstof en fosfaat groot, wat waterkwaliteit negatief beïnvloedt. Door gebrek
aan duidelijkheid zijn boeren de laatste
week toch mest uit gaan rijden, omdat ze
voor het seizoen teneinde is ruimte in de
mestkelder moeten hebben, om de winter
door te komen. Een week voor de einddatum heeft een boer weinig mogelijkheden
om nog te schakelen. Zorgvuldig handelen
betekent wat NMV betreft dat er juist gekeken wordt naar de praktijk en wat daarbij aansluit.
Beleidsmakers moeten er volgens de boerenvakbond dan ook juist voor zorgen dat
boeren in de praktijk, de kans geboden
wordt om zorgvuldig te kunnen handelen.
En te waarborgen dat onze boeren onder
de meest optimale omstandigheden kunnen werken. In dit geval betekent het volgens NMV dat verlenging van twee weken
niet afdoende is. De bodem en het bodemleven is op dit moment onvoldoende
hersteld van de droogte. Mest moet voor
een goede benutting bovendien in kleinere giften op het land kunnen worden
gebracht. NMV roept dan ook stellig op
de termijn van twee weken zand- en lössgrond te herzien, omdat zorgvuldigheid
op zowel bureaucratisch als op praktijkniveau meer dan twee weken in beslag
neemt. ‘Een extra zwaarwegend argument
hiervoor is dat het ministerie nog geen
plannen heeft te voorzien in een compensatieregeling, in tegenstelling tot veel
Europese buurlanden. Geef onze boeren
dan in ieder geval de mogelijkheid een
wintervoorraad voer aan te leggen, om de
schade te beperken in voertekorten’, aldus
Harm Wiegersma.

Wolven in Nederland
In 2018 zijn er zeker 6 wolven in
Nederland geweest en deze hebben
volgens de BIJ12 (Faunafonds) gegevens,
131 schapen dood gebeten. In 2016
waren er geen meldingen van schade
door wolven. In 2017 zijn er 21 schapen
dood gebeten.
De provincies zijn verantwoordelijk voor
het natuurbeleid en ook voor bescherming
en tegemoetkoming in schade van wolven.
Daarom wordt er nu door een werkgroep
een herziende versie van het “draaiboek
wolf” geschreven. NMV heeft hiervoor ook
haar inbreng gegeven. In het concept van
het draaiboek wordt aangegeven dat provincies met betrekking tot de wolf niet
achter de feiten aan willen lopen. NMV is
verheugd dat te lezen en hoopt dat de provincies lering trekken uit de problematiek
van onder andere vossen, ganzen en wilde
zwijnen.
Wanneer de populatie niet meer beheersbaar is, ontstaan er grote onomkeerbare
schades die voor alle betrokken partijen
vervelende gevolgen hebben; zowel ecologisch als economisch.
Over beheersbaarheid en de instandhoudingsdoelstellingen van wolven in Europa,
staat weinig tot niets in het draaiboek.
Wolven worden in verschillende delen van
Europa een probleem. Vele schapen, maar
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ook runderen, vallen ten prooi aan de wolf.
Daarom is er een Europese petitie geweest
die de Europese Commissie verzoekt om de
wolf minder te beschermen.
Ook deze informatie zou meegenomen
moeten worden bij de herziening van het
draaiboek, anders wordt er straks wel achter de feiten aangelopen. Beleid maken is
vooruit zien en niet ad hoc reageren. NMV
heeft grote zorgen over de tegemoetkoming van schade door wolven. Zo wordt in
het draaiboek aangegeven dat schade aan
niet-bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren in principe een algemeen maatschappelijk risico dat burgers geacht worden zelf te dragen. Dat de vergoeding van
het Faunafonds een tegemoetkoming is, en
geen financiële schadeloosstelling. NMV is
van mening dat er in alle gevallen van schade door wolven niet gesproken kan en mag
worden van eigen risico. Dit risico valt niet
in te calculeren omdat we vele jaren geen
wolven gehad hebben in Nederland.
Een ander opmerkelijk punt in het draaiboek is, dat dierhouders zelf wettelijk verantwoordelijk zijn om preventieve maatregelen te nemen, om de gehouden dieren
tegen wolven te beschermen. Preventieve
maatregelen (’s nachts ophokken, gebruik
van elektrische afrasteringen en kuddebewakingshonden) zijn niet haalbaar en ook

niet betaalbaar. Ook is het totaal niet wenselijk om alle percelen landbouwgrond met
hoge elektrische afrasteringen te voorzien,
Dit is een aanslag op het landschap. Bovendien kunnen andere wilde diersoorten
zich niet meer verplaatsen.
De Nederlandse overheid laat wolven in
Nederland toe en is van mening dat wolven
zeer beschermde dieren zijn. Alleen in hele
bijzondere omstandigheden, die ook nog
eens erg vaag zijn, mag een wolf afgeschoten worden. Als NMV zijn we van mening
dat er in de Habitatrichtlijn mogelijkheden
zijn om beschermde dieren te verjagen en
te bejagen wanneer die dieren schade veroorzaken.
NMV blijft dan ook bij haar standpunt dat
wolven geen toegevoegde meerwaarde
hebben voor Nederland en voorziet alleen
maar negatieve effecten zowel ecologisch,
maatschappelijk als economisch vlak. NMV
pleit daarom voor nulstandbeleid van wolven in Nederland.

Vraag van lid

Veel onduidelijk rondom fosfaatrechten

Vanuit verschillende leden komen er vragen binnen die te maken hebben met het stelsel van fosfaatrechten. Nu we het einde van het
jaar naderen blijkt dat er nog veel onduidelijk is. Zo hebben we onder andere de vraag gekregen of nuchtere kalveren, die afvloeien
naar een kalverenmesterij, wel of niet meetellen voor het bedrijfsproductieplafond. Ook is niet duidelijk wat de eventuele gevolgen
zijn bij een (kleine) overschrijding. NMV heeft hierover contact opgenomen met de Rijksdienst Voor Ondernemingen (RVO), waaruit
blijkt dat hier intern nog geen duidelijkheid over bestaat. Ook valt op dat verschillende medewerkers geen eenduidig antwoord
geven op dezelfde vraag. Om die reden heeft NMV nog geen valide antwoorden op deze vragen. Zodra er meer bekend is laten we
u dit uiteraard weten via een ledenbericht of Koebont.
Niet alle melkveehouders die een beroep deden op de knelgevallenregeling hebben antwoord ontvangen. Ook zijn nog steeds niet
alle bezwaarschriften afgerond. Omdat er ondertussen nog maar drie maanden van het lopende jaar over zijn, heeft deze gang van
zaken alle schijn van onbehoorlijk bestuur. De overheid kan niet verwachten dat melkveehouders nog zo kort voor het einde van het
lopende jaar kunnen anticiperen. NMV is daarom in gesprek met het ministerie om te kijken of hier een oplossing voor geboden
kan worden. Zo lang er nog zoveel onduidelijkheid bestaat over verschillende aspecten van het fosfaatrechtenstelsel vindt NMV
dat een eenmalige coulanceregeling op zijn plaats zou zijn. Hierbij zou een geringe overschrijding niet moeten leiden tot sancties.
Ook melkveehouders die niet meer kunnen anticiperen omdat zij zo laat in het jaar pas antwoord op hun bezwaar of beroep op de
knelgevallenvoorziening ontvangen, zouden dit jaar van sancties moeten worden vrijgesteld.
Daar wij bij het schrijven van dit artikel nog geen toezeggingen hebben ontvangen, blijven we adviseren om u aan uw referentie te
houden en tijdig actie te ondernemen.
Hebt u ook een vraag voor deze rubriek?
Stuur hem naar: info@nmv.nu en wellicht ziet u uw vraag terug in een volgende Koebont!
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Vervolg van voorpagina, interview
met landbouwwoordvoerder van
de VVD, Helma Lodders:

Waarom bent u eigenlijk de politiek in
gegaan?
‘In het dorp waar ik woonde zag ik zaken die anders konden. Daar wilde ik me
graag voor inzetten en over meedenken.
Als je verandering wilt bewerkstelligen, is
de politiek wel dé plaats om een bijdrage
te kunnen leveren. Daarom ben ik lokaal
politiek actief geworden. Na vier jaar gemeenteraadslid te zijn geweest was ik zes
jaar wethouder met uiteenlopende portefeuilles. Zo heb ik brede ervaring op kunnen doen. De stap richting de landelijke
politiek in 2010 heb ik gezet omdat ik een
bepaald beeld had bij de samenleving.
Opgegroeid en wonend op een boerderij,
wil ik me inzetten voor ondernemers en
ondernemerschap. Boeren zijn in mijn optiek namelijk in de eerste plaats allemaal
ondernemers. Natuurlijk zorgen ze voor
dieren, en werken ze met de natuur, maar
het zijn écht ondernemers. Eerst had ik
zes jaar de portefeuille ‘pensioenen’ naast
landbouw. Daar is het gelukt een eigen
initiatiefwet door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. Na de verkiezingen wilde
ik graag landbouwwoordvoerder blijven,
daarbij gaf ik aan iets met belastingen te
willen doen. Dus nu heb ik ook belastingen en fiscaliteit onder mijn hoede. Dat
sluit ontzettend goed aan bij de affiniteit
die ik heb met ondernemerschap en mijn
portefeuille landbouw. Alle burgers hebben natuurlijk te maken met belastingen,
maar dat geldt natuurlijk nog meer voor
ondernemers’.
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Wat zijn volgens u op dit moment de
grootste problemen in de melkveehouderij?
Ik spreek zelf liever van uitdagingen. De
grootste uitdaging in de melkveehouderij is nu natuurlijk het fosfaatdossier. Dat
moet op verschillende punten beter gestroomlijnd worden. Zo hebben nog niet
alle veehouders de definitieve beschikking
ontvangen en er lopen nog heel veel onafgehandelde bezwaarprocedures. Veel
knelgevallen hebben nog geen duidelijkheid. Terwijl er juist een uitspraak geweest
is de afgelopen week dat er een goede
beoordeling van disproportionele last
gedaan moet worden. Het overschrijven
van fosfaatrechten duurt in bepaalde situaties echt veel te lang. Ik word gebeld
door mensen die mij vertellen dat ze al
maanden geleden fosfaatrechten gekocht
hebben, maar nog niet bijgeschreven zijn.
Deze boeren kunnen steeds minder goed
bijsturen, naarmate het jaar vordert. Het
moet echt sneller, en dat kan ook. De onduidelijkheid die is ontstaan mag niet zo
lang duren. Ik vind dat echt onacceptabel’.
Wat doet u om bij te dragen in de oplossing van die knelpunten?
‘Allereerst hoor ik de mensen aan. De afgelopen weken heb ik tijdens reces veel
mensen gesproken en gezien. Ook tussenpersonen die fosfaatrechten verhandelen. Zo heb ik veel informatie vergaard en
schriftelijke vragen gesteld. Daarna zal ik
voorstellen doen ter verbetering. Een ander voorbeeld is in het kader van verhandeling fosfaatrechten; waar geen transparantie en onafhankelijk toezicht is op de
handel in fosfaatrechten. Dat is echt heel
erg gek en raar want in de financiële markt
zijn er producten die minder waarde vertegenwoordigen, maar wél een onafhankelijke toezichthouder hebben. Daar is dit
algemeen goed. Er is trouwens ook geen
toezichthouder bij dierrechten’.
Wat zou de meerwaarde van zo’n toezichthouder zijn?
‘Wanneer rechten substantieel stijgen in
prijs kan een toezichthouder in de gaten
houden of er ook sprake is van speculanten en frauduleus handelen. Zo’n toezichthouder kan dan ingrijpen door de markt
even stil te leggen. Dan voorkom je dat
dergelijke praktijken een prijsopdrijvend
effect hebben. Zelfs debatten die in de

Tweede Kamer gevoerd worden kunnen
een prijsopdrijvend effect hebben. Daarnaast moet een toezichthouder ook toezien op transparantie. Ik heb dus gepleit
voor een onafhankelijk toezichthouder die
op zo’n moment kan ingrijpen. Inmiddels
is mijn voorstel om een onderzoek te doen
naar een onafhankelijke toezichthouder
Kamerbreed gesteund. Fosfaatrechten zijn
al heel erg duur, de Rabobank zegt dat het
wel mee zal vallen, maar volgens mij worden ze de komende periode door schaarste alleen maar duurder. Dat brengt boeren
ook weer in de knel. Ik ben absoluut voor
vrije handel, maar het moet wél een eerlijke en transparante handel zijn’.
Waarin onderscheiden de agrarische
standpunten van de VVD zich van andere politieke partijen?
Wij hebben wel een paar opvallende punten: Wij zien de agrarische sector als belangrijke economische sector. Daarom
vonden wij het ook terecht dat deze voorheen onder het ministerie van ‘Economische Zaken’ viel. Boeren zijn ondernemers
die keihard werken om hun bedrijf overeind te houden. Zowel boeren als tuinders
hebben een goede opleiding genoten; je
bent allround manager. Als tweede punt
denk ik dat wij vertrouwen hebben in ondernemerschap en marktwerking. Verantwoordelijkheid ligt bij de markt, zij het dat
een toezichthouder nodig kan zijn. Maar
het individuele ondernemerschap met eigen verantwoordelijkheid vinden wij een
groot goed.
Hoe ziet u de toekomst van de agrarische sector en in het bijzonder de melkveehouderij?
‘Binnen Nederland is de melkveehouderij
nog steeds erg kansrijk. Nederland is koploper in efficiënte, hoogproductieve en
innovatieve landbouw. De wereldbevolking gaat groeien en de vraag naar zowel
plantaardige als dierlijke eiwitten zal toenemen. Hoe bepaalde NGO’s (organisaties
onafhankelijk van overheid) daar ook over
denken, ook de vraag naar dierlijke eiwitten zal toenemen wereldwijd. De melkveehouderij heeft zeker kansen om te blijven produceren. Er spelen wel een aantal
maatschappelijke vraagstukken. Er is een
belangrijke rol voor de sector zelf weggelegd om daar antwoord op te geven. Maar
zuivel blijft een belangrijke rol spelen. Ook

binnen Europa is de Nederlandse zuivel
belangrijk. De land- en tuinbouw moeten
wel anticiperen op veranderingen. Dat is
van alle tijden. Maar in het omgaan met
maatschappelijke vraagstukken gaat de
sector soms te gemakkelijk mee in het
denken van NGO’s.
Ten tijde van de droogte hebben we gezien dat consumenten heel vatbaar zijn
voor de praktijk en wordt er aandacht
aan besteed, maar later zakt dit snel weer
weg. Mensen komen thuis van vakantie, de
hele tuin is verdord en droog, dan snappen ze het. Maar inmiddels is het gazon
alweer groen. Wil je die consument erbij
houden dan moet je hem vasthouden. Een
collectief geluid vanuit de sector is erg belangrijk, wie of welke organisatie dat doet
is niet zo spannend, als het maar collectief gebeurt. Nu communiceert de sector
veel naar de eigen achterban, betrek te
consument daar ook in! Zoals bij de actie
van Maarten van der Weijden, in een kort
tijdsbestek zoveel boeren op de been, dat
was echt fantastisch! Zoveel kracht heeft
de agrarische sector. In zeer weinig tijd
veel mensen mobiliseren die de schouders
eronder zetten, geweldig!
Daarnaast denk ik dat de melkveehouderij
ook een belangrijke rol kan spelen in het
bereiken van de klimaatdoelstellingen. De
Nederlandse melkveehouders doen het

ten opzichte van de collega’s in de omliggende landen goed. Ik zou graag zien
dat de Nederlandse melkveehouderij als
voorbeeld genomen gaat worden voor de
landen om ons heen.
Waar moet NMV als belangenbehartiger zich volgens u op gaan richten?
‘Ten eerste heb ik de indruk dat wij het, als
politiek, ieder jaar over dezelfde punten
hebben. Er moet voor bepaalde terugkerende problemen meer structurele oplossingen gevonden worden. Daar moeten
we natuurlijk in samenwerken. Regelgeving moet zo ingericht worden dat bij
calamiteiten en uitzonderlijke situaties er
niet eerst een procedure in gang gezet
moet worden, maar dat er direct gehandeld kan worden. De minister moet zelf
ruimte krijgen voor het inzetten van maatregelen. Tweede punt als aandachtspunt:
Er wordt nu teveel naar de politiek gekeken om zaken te regelen. De sector moet
zelf meer zaken gaan oplossen. Regels zijn
echt niet zaligmakend, die kunnen weer
worden aangescherpt. Ik ken geen sector
die zo gereguleerd is als agrarische sector.
Als een autofabriek dezelfde regels zou
hebben, dan zou niet alleen de hoeveelheid auto’s bepaald worden, maar ook de
kleur, plaatsing van het stuur, type banden
et cetera.

Maar is het niet zo dat er altijd regels bijkomen en nooit regels verdwijnen?
Dat is gelijk het laatste punt dat ik mee
wil geven: Geef ons als politiek suggesties
welke zaken geschrapt zouden kunnen
worden. Ik doe m’n best, ook tijdens onderhandelingen, om regels werkbaarder
te maken of te schrappen. Dat moeten we
dan wel aangereikt krijgen vanuit de sector. Een mooi voorbeeld is het spuitplan
in de akkerbouw: die moesten in februari
al bepalen welke gewasbeschermingsmiddelen zij dat seizoen gingen gebruiken.
Dat is natuurlijk niet werkbaar, je weet dan
nog niet wat het seizoen zal brengen. Daar
hebben we echt wel iets aan kunnen veranderen.
Welke boodschap wilt u meegeven aan
de leden van NMV?
Ik zou de leden van NMV willen meegeven
dat de melkveehouderij een ontzettend
mooie sector is. Er wordt hoogproductief,
efficiënt en innovatief gewerkt aan producten waar consumenten dagelijks gebruik
van maken. Wees daar niet bescheiden over,
draag uit dat je trots bent op wat je doet!
Ieder jaar wordt er een meting gedaan naar
de waardering voor boeren en tuinders.
Daar komt ieder jaar een prachtig cijfer uit.
Laat je niet leiden door negatieve berichtgeving, de agrarische sector is heel belangrijk. Wees daar gerust (terecht) trots op!
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Zonneparken op landbouwgrond
Er komen steeds meer toezeggingen op
aanvragen voor zonneparken voorbij. In
het noorden schijnt het zelf zo extreem te
zijn, dat Liander stelt dat zij maar de capaciteit hebben om 10% van de aanvragen
te honoreren. De energietransitie wordt
zo een concurrent van de boer, omdat er
soms met een vergoeding van wel € 8000,per hectare per jaar een oneerlijke concurrentiepositie wordt ingenomen door dergelijke initiatiefnemers ten opzichte van
boeren. De opbrengsten van een hectare
in de vorm van voedergewassen kunnen
dat nooit evenaren.
NMV vindt het een kwalijke ontwikkeling
en betreurt het dat de Nederlandse overheid deze situatie laat ontstaan. Hier zou
wetgeving en goede richtlijnen op hun
plaats zijn. Te meer daar er nu een ontwikkeling ontstaat waarvan de echte consequenties pas na jaren zichtbaar zullen zijn.
De energietransitie zou in plaats van een
concurrent een bondgenoot voor boeren
moeten zijn: Er zijn talloze (grote) staldaken die tot op heden onbenut zijn. Ook
andere panden zoals kantoren, fabrieks-
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hallen en flats zouden zich uitermate goed
kunnen lenen voor de opwekking van zonne-energie.
Bovendien is in Nederland de laatste jaren
een heftige discussie losgebarsten over
hoe boeren beter tegemoet moeten komen aan burgers. Vooral waar het gaat om
maatschappelijke waarden zoals behoud
van weidevogels, maar ook landschapsbeheer en de beleving van het landschap. Tegelijkertijd wordt nu datzelfde landschap
opgeofferd om zonneparken te plaatsen,
terwijl die geen enkele natuurwaarde
kennen en zeker geen groene uitstraling
hebben. NMV is absoluut voorstander
van de opwekking van duurzame energie.
Het opofferen van vruchtbare landbouwgrond met zoveel adequate alternatieven
voorhanden is echter onbegrijpelijk. Het
strookt ook niet met de biobased circular
economy, waar wetenschap en overheid
de mond vol van hebben. En juist de alternatieve plaatsing van panelen op daken
kan bijdragen aan behoud en bevordering
van een aantrekkelijk landschap. Van een
integrale benadering is in dit dossier (he-

laas) wederom geen sprake.
Niet alleen boeren zijn de dupe van deze
ontwikkelingen. Duits onderzoek wees
recent uit dat bij een bepaald type zonnepaneel de kans op lekkage van lood en
cadmium groot was. Dit trad op bij beschadiging van de cel (bijvoorbeeld door
hagelinslag) of bijvoorbeeld bij incorrecte deconstructie. Het lood en cadmium
spoelt af door water wanneer de zonnepanelen niet meer intact zijn. Dit zet de
bodemgezondheid onder druk. Het zijn
inzichten waarvan eerst ontkend werd dat
het gebeurde. In de toekomst valt te verwachten dat er ongetwijfeld meer neveneffecten door nader onderzoek worden
aangetoond. Het goede nieuws is wel dat
hierdoor wetgeving komt zodat er zonnepalen worden gemaakt die minder af/
uitspoelinggevoelig zijn. Desondanks blijft
NMV bij het standpunt dat deze niet op
landbouwgronden geplaatst dienen te
worden. Wij zullen dan ook blijven benadrukken dat daken eerst benut moeten
worden.

Hervorming Gemeenschappelijk
Landbouw Beleid

Het zit er al een tijd aan te komen; de
hervorming van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). De landbouw is in
transitie. Zo gek is dat niet, vroeger noemden we dat gewoon ontwikkeling; dat is
van alle tijden. Wat niet van alle tijden is,
is dat we de laatste decennia geen voedseltekorten gekend hebben. Voedsel was
altijd voor een betaalbare prijs beschikbaar. Dit is indirect een verdienste van het
gevoerde landbouwbeleid. Nu men geen
voedseltekorten meer kent, wil men het
landbouwbeleid herstructureren en ook
andere doelen voor het landbouwbeleid
formuleren.
Doel van het GLB?
Wat is er nou eigenlijk opgenomen over
het doel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zelf?
In het (oprichtings)verdrag van de Europese Unie is opgenomen wat dat doel is
(Artikel 39). Dit is door alle lidstaten gezamenlijk ondertekend:

1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel:
a. de productiviteit van de landbouw te
doen toenemen door de technische
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de
landbouwproductie als een optimaal
gebruik van de productiefactoren, met
name de arbeidskrachten, te verzekeren;
b. aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met
name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn;
c. de markten te stabiliseren;
d. de voorziening veilig te stellen;
e. redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.

zal in ieder geval draaien om behoud van
uw inkomen. Zonder te voldoen aan doelstelling b, zijn extra doelen ontoelaatbaar
volgens NMV. Hoe we dat in een concreet
beleidsdocument met standpunten zullen
gieten, buigen we ons de komende tijd
over.
Heeft u een expliciet standpunt over de
hervorming van het GLB en wilt u dat we
die mee laten wegen in onze uitgangspositie? Schroom dan niet om ze met ons te
delen via: info@nmv.nu .
NMV is er namelijk nog vóór de melkveehouder. Uw mening is voor ons ontzettend
belangrijk en telt echt mee!

NMV zal zich de komende tijd buigen over
standpunten inzake het GLB. Die zullen wij
onder andere inbrengen bij een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar wij begin
oktober voor zijn uitgenodigd. Onze inzet

NMV NOG ECHT VOOR & DOOR
MELKVEEHOUDERS
NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
3-jul Overleg m.b.t. BTW-regeling
3-jul Bijeenkomst: Naar een wenkend perspectief voor de
landbouw
5-jul Bestuurlijk overleg (Stuurgroep RBOM/DHZ) N-Brabant
6-jul Bijeenkomst Commissie Mest/Water
9-jul Bijeenkomst Commissie Zuivel
10-jul Overleg wijziging uitvoeringsregeling Meststoffenwet:
aanwijzing vanggewas na maïs op zand en löss op ministerie
10-jul Interview Leeuwarder Courant
10-jul Bijeenkomst Commissie Randvoorwaarden

17-jul Afspraak NMV en EMB met Friesland Campina
23-jul Afspraak wethouders gemeente Bronckhorst inzake
‘Zombiegronden’
31-jul Waterschap Drents Overijsselse Delta
3-aug Waterschap Rijn & IJssel
3-aug Hoogheem. Hollandse Noorder Kwartier
6-aug Bijeenkomst Provincie Friesland inzake project/proef
23-aug Stuurgroepvergadering Delta-aanpak-overleggen NBrabant
30-aug Algemene Ledenvergadering van KTC Zegveld
30-aug Aanleg eerste drain Lange Weide
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Koe en
Klimaat

Opiniestuk voor consument
Door Hans Geurts, oud-voorzitter en
bestuurslid NMV.
Wist u dat u op dit moment broeikasgassen uitstoot? Net zoals overigens
alle andere 7 miljard mensen op deze
planeet. En net als alle dieren, vogels,
regenwormen en ander bodemleven.
Alles wat leeft stoot broeikasgassen
uit. De koolstof (C) in ons voedsel verbindt zich na de verbranding in het
lichaam aan de ingeademde zuurstof
(O2). Vervolgens ademen we dit als
koolstofdioxide (CO2) weer uit.
Is dit erg? Nee, dit is niet erg, want deze
uitstoot maakt deel uit van de korte koolstofkringloop: Planten nemen CO2 op,
leggen de C daaruit vast en stoten O2
uit. Mensen én dieren eten die planten
weer (of dierlijke producten), leggen een
gedeelte van de C vast in hun lichaam en
stoten de rest weer uit als CO2 of methaan
(CH4). Allemaal uitstoot van broeikasgassen die onderdeel zijn van deze kringloop
en dus niet zorgt voor een toename van de
broeikasgasconcentraties in de atmosfeer.
Waardoor stijgen deze concentraties dan
wel? Dit komt door allerlei activiteiten van
de mens die hij vooral vanaf de Industriële revolutie in de 19e eeuw ontwikkeld
heeft. C die in honderden tot miljoenen
jaren is opgeslagen komt hierdoor nu in
een zeer korte periode vrij en wordt in de
vorm van CO2 of CH4 uitgestoten. De belangrijkste oorzaken zijn het gebruik van
fossiele brandstoffen, kalksteenwinning en
8

mijnbouw. Deze C is in een ander tijdvak
vastgelegd en deze broeikasgassen komen
er nu extra bij. Hierdoor zorgen zij dus wel
voor een toename van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer en dragen hiermee bij aan klimaatverandering.
Wanneer het over koeien en andere herkauwers gaat is er een absurde, onrealistische discussie ontstaan, waarbij de methaanuitstoot door de koe gezien wordt
als één van de belangrijkste oorzaken
van klimaatverandering. Het terugdringen
hiervan is dan ook onderdeel van het klimaatbeleid.
Deze methaanuitstoot, die ontstaat bij de
fermentatie van het voer in de pens van de
koe is echter net als de CO2-uitstoot door
de mens, onderdeel van de korte koolstofkringloop. De methaan wordt namelijk binnen 12 jaar omgezet naar CO2. CO2 wordt
opgenomen door het gras, de koe eet gras,
stoot weer CH4 en CO2 uit welke weer opgenomen wordt door het gras, enz. Door
deze kringloop draagt de uitstoot van methaan door de koe niet bij aan een toename van de methaanconcentratie in de
atmosfeer. Tenzij de veestapel significant
wijzigt blijft deze over een langere periode
bekeken gelijk.
Het is eigenlijk ook bizar: De mensheid
verbruikt in korte tijd de in miljoenen jaren
opgebouwde voorraden en als dan blijkt
dat dit tot klimaatverandering lijdt geven
we de koe de schuld! Terwijl die koe al duizenden jaren hetzelfde doet!
Wat de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) betreft dient de methaanuitstoot door runderen uit het klimaatakkoord gehaald te worden. Als dat niet
gebeurt moet de bruto uitstoot van broeikasgassen gecorrigeerd worden met de
bruto vastlegging van CO2 in de (voeder)
gewassen. Ze dienen beide meegenomen
te worden of beide niet.
Behalve onrealistisch is de overdreven
aandacht voor methaanuitstoot door herkauwers ook gevaarlijk. Het leidt namelijk
af van de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering: het verbruik van fossiele
brandstoffen.
Het is onvoorstelbaar dat het vliegverkeer
en de scheepvaart buiten het klimaatakkoord gehouden zijn. Zonder aanpak van
deze zeer vervuilende sectoren door bijvoorbeeld kerosine en stookolie wereldwijd zwaar te belasten zal het klimaatbeleid
haar doel nooit bereiken. Een vliegretourtje
voor slechts € 50,- naar bijvoorbeeld Barcelona is gewoon uitlokking van fossiele
brandstofverspilling. Ook liberalisering van
het handelsbeleid bevordert CO2-uitstoot.
Goederen en producten worden volstrekt

onnodig de hele wereld over gesleept.
Beperking hiervan zou gigantisch veel uitstoot besparen.
Dit betekent uiteraard niet dat de melkveehouderij geen bijdrage hoeft te leveren aan
het klimaatverdrag. Ook de melkveehouderij draagt bij aan de toename van broeikasgasconcentraties door gebruik van
fossiele brandstoffen voor tractoren, transport, enz. De productie van N kunstmest
kost zeer veel aardgas en uiteraard wordt
op het bedrijf ook elektriciteit gebruikt.
Het huidige mestbeleid dwingt melkveehouders dierlijke mest af te voeren om
vervolgens weer kunstmest aan te voeren.
NMV pleit daarom voor maximale inzet
van dierlijke mest en beperking van kunstmest. Ook dient de teelt van grasland gestimuleerd te worden, dat zorgt voor meer
CO2 vastlegging, een hogere eiwitvoorziening en daardoor minder import van soja.
Verder pleit de NMV voor stimulering van
duurzame energieopwekking middels zonnepanelen en windenergie, daar leent een
boerenbedrijf zich vaak uitstekend voor.
Dit opiniestuk is door NMV aangeboden aan een agrarisch vakblad, regionaal dagblad en een landelijk dagblad.
Inmiddels is het artikel meerdere malen
gepubliceerd.

NMV op Twitter
Nieuwe Oogst@nieuweoogstnu 2 jul.
Het nieuwe college in @gem_Bronckhorst
wil van ‘zombiegronden’ af. Twee nieuwe
wethouders vertelden dat aan @DeGelderlander, tot ontsteltenis van veel boeren. Het
woord staat dan ook voor veel meer dan
het bodemleven en raakt gegarandeerd
gevoelige snaar.
Antoinette Laan@Antoinettelaan 22 aug.
Met collega @ArneWeverling vragen gesteld
over wildgroei zonneparken. Beperkte ruimte goed benutten om ruimteconcurrentie
te voorkomen. Leg panelen op daken om
woningbouw-/landbouwgrond te ontzien.
pic.twitter.com/bhKLIeUjpH
Willemien Koning@WillemienKoning 22 aug.
Als de Wolf ook in Noord-Holland verschijnt
moet er wel een plan van aanpak zijn
zodat we weten hoe we daarmee omgaan!
Statenvragen gesteld aan Gedeputeerde
Noord-Holland @CDANH https://www.cda.
nl/noord-holland/actueel/nieuws/cda-wilplan-van-aanpak-rond-komst-wolven/ …

Renteswaps
‘Onwil verstrekking specificatie’
Veel renteswapklanten hebben al een
voorschot op de vergoeding ontvangen
op basis van het Herstelkader Rentederivaten (‘Herstelkader’). Er zijn echter nog
maar weinig klanten die het definitieve
aanbod binnen hebben. Vooral klanten
van ABN AMRO en Rabobank wachten
nog op het definitieve aanbod. Volgens
de laatste berichten heeft circa 15% van
de renteswapklanten van deze twee banken een definitief aanbod gekregen. De
meeste aanbiedingen moeten dus nog
worden verstuurd. Op aandringen van de
politiek hebben de banken de afhandeling
versneld en is er druk op gezet om veel
aanbiedingen nog dit jaar de deur uit te
doen.
Onvolledige dossiers: controleer het
aanbod goed!
Advocate mr. Marianne Adema, adviseur
van NMV, die veel renteswapklanten bijstaat en adviseert, heeft onlangs een blog
geschreven op BoerenBusiness.nl. Hierin
heeft zij aangegeven dat Rabobank onwillig is met het verstrekken van een spe-

cificatie van het aanbod en dat het van
belang is om het aanbod goed te (laten)
controleren.
Ondanks dat de banken zeggen dat zij
hun werk goed hebben gedaan, blijft het
mensenwerk en kunnen er fouten worden gemaakt. Vooral omdat de banken
hun dossiers niet altijd op orde hebben.
Voor sommige klanten is de vergoeding,
na controle, veel hoger uitgevallen dan in
eerste instantie werd vermeld. Bij het aanbod komen ook juridische aspecten om
de hoek kijken, zoals de overweging om
bindend advies in te stellen, aspecten die
voor de klant (en boekhouder) vaak lastig
zijn om te beoordelen.
Rabobank weigert specificatie
Volgens mr. Adema zijn er grote verschillen in de manier waarop banken swapdossiers beoordelen en afhandelen. Het
valt op dat Rabobank, in tegenstelling tot
andere banken, erg lastig doet om inzicht
te geven in de wijze waarop een aanbod
tot stand is gekomen. Ook NMV krijgt signalen dat Rabobank weigert om berekeningen van het aanbod te verstrekken. Dit
terwijl banken op basis van het Herstelka-

der wél verplicht zijn om de componenten
van de berekening aan de klant te geven.
Rabobank mag dus niet informatie achterhouden die nodig is om de berekening te
kunnen controleren.
Ondanks verzoek daartoe, heeft toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten
(‘AFM’) aangegeven niet te zullen ingrijpen. Dit terwijl de AFM juist ervoor hoort
te zorgen dat de banken transparant te
werk gaan. NMV wil dat Rabobank, gelijk
aan andere banken, berekeningen van het
aanbod verstrekt en heeft ook de politiek
hierover geïnformeerd.
Wees kritisch bij aanbod
NMV wijst de renteswapklanten erop om
zeer kritisch te zijn bij het aanvaarden
van het definitieve aanbod. Met acceptatie ervan wordt de renteswapdiscussie
beëindigd omdat de klant tekent voor finale kwijting en dus afstand doet van al
zijn rechten. NMV-leden met vragen kunnen ook contact opnemen met Marianne
Adema (marianne@adema-advocatuur.
nl). Hier kunnen kosten aan verbonden
zijn.
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voor boeren met ontvangstruimte!
Dit najaar gaat NMV enkele ledenbijeenkomsten organiseren in verschillende delen van het land. Daarvoor zijn we op zoek naar meerdere locaties die zo’n 50 personen kunnen herbergen. Op zo’n avond gaan
we in op bestuurszaken, relevante en actuele onderwerpen in de melkveehouderij. Ook is dit een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de gang van zaken binnen NMV als u interesse in een bestuursfunctie
hebt. Omdat NMV nog echt voor en door melkveehouders is, doen we dat het liefst zo dicht mogelijk bij de
praktijk. De avonden vinden naar verwachting medio november plaats.
Hebt u een ontvangstruime en wilt u die, uiteraard tegen betaling, beschikbaar stellen voor een NMV- avond? Meld u zich alstublieft
snel aan bij: Info@nmv.nu

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
NMV-nieuws!

Zombiegronden
In de gemeente Bronckhorst wil het gemeentecollege af van zogenaamde ‘zombiegronden’. Aldus een artikel in ‘De Gelderlander” van juni. De
wethouder van GroenLinks gaf aan dat zombiegronden, gronden zijn
waar nagenoeg geen leven meer in zit. Dat zou komen door overbemesting en pesticiden.
Voor NMV aanleiding om een brief te sturen aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Bronckhorst. Hierin hebben we aangegeven het begrip zombiegronden niet te kennen en dat we de uitleg
ook niet erkennen. Met name melkveehouders weten als geen ander dat
ze een goed bodemleven nodig hebben om kwaliteitsgewassen te kunnen verbouwen. Tevens hebben we aangegeven dat de landbouwsector
verplicht is zich te houden aan Europese wet- en regelgeving zoals het
mestbeleid en wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Vele zaken
met betrekking tot gebruik van stoffen en werkwijzen zijn vastgelegd.
De brief gaf aanleiding tot een gesprek met twee wethouders waarbij
over het begrip ‘zombiegrond’ al snel (ook door de wethouders in deze
grote landbouw gemeente) gezegd werd dat het niet zo bedoeld was.
Maar dat de gemeente zich zorgen maakt over de biodiversiteit en graag
inzicht wil hebben in de landbouw. Wat willen agrariërs en hoe kan dat
samen met landschap behoud.
De gemeente Bronckhorst wil binnenkort met boeren in gesprek om te
horen wat er leeft in de landbouw. Wat de problemen en beperkingen
zijn. Zodat de gemeente samen met de sector een omgevingsvisie van
het agrarisch gebied kan maken. Niet alleen landelijk en provinciaal,
maar ook op gemeentelijk niveau kan de NMV bijdragen aan werkbaar
beleid voor melkveehouders.

www.agrisun.nl

NMV op Twitter

www.boutadvocaten.nl
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Volg ons op
Twitter @
NMVnieuws

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil!
NMV heeft bordjes voor zwerfvuil ontwikkeld. Want steeds meer
koeien worden ziek van ‘scherp in’ door rondslingerende 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 meebrengt.
Met deze bordjes brengen we het bij de burgers onder de aandacht. Wilt u ook zo’n bordje om zwerfvuil tegen te gaan?

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

De bordjes zijn te bestellen voor € 4,50 per stuk excl. portokosten
(ca. € 4.15) via info@nmv.nu.

Gastcolumn...
Deze column wordt normaal gesproken gevuld door uw voorzitter,
Harm Wiegersma. Nu NMV sinds
de Algemene Ledenvergadering
(ALV) in juni twee nieuwe bestuurders heeft, krijgen zij de gelegenheid zich in deze column aan u voor
te stellen. Ditmaal Gerrit de Boer,
die de portefeuille ‘Leefmilieu’ op
zich neemt:
Belangen
Even voorstellen; Ik ben Gerrit de
Boer, 56 jaar oud en melkveehouder
in Britsum. Dat ligt nabij vliegbasis
Leeuwarden. Sinds jaar en dag ben
ik penningmeester van NMV-regio
Noord, en op de laatste ALV ben ik
gekozen in het dagelijks bestuur.
Onze zoon zit nu ook in de VOF. Dat
betekent dat ik me iets gemakkelijker
voor belangenbehartiging kan inzetten. Samen met de vier andere leden
van het dagelijks bestuur van NMV,
de regiobestuurders én de commissieleden zetten we ons in om nieuwe
en bestaande regelgeving die ten
koste gaan van de melkveehouderij
aan te passen of te voorkomen. Wanneer we allemaal thuis blijven zitten
verworden standpunten van andere
organisaties (van milieuclubs tot waterschappen en van politieke partijen
tot dierenwelzijnsorganisaties) wetgeving of regels waar wij vaak niet op
zitten te wachten.
De laatste tijd wordt er veel over boeren uitgestort; Neem de verhoging
van de waterschapsbelasting. Ook vuil
uit andere bronnen in het water werd
aanvankelijk aan de landbouw toege-

rekend. Dankzij tegenonderzoek zijn
die eerste plannen voorlopig van de
baan, maar ook het tweede voorstel
verdient nog onze kritische blik. Zo
blijven we knokken voor uw belangen.
Het is te zot voor woorden dat we
veelal worden afgerekend op aannames en berekeningen. Vaak zijn die
achterhaalt zijn of hebben grote onzekerheden, die niet altijd gerapporteerd worden. Ook rondom ammoniakuitstoot bestaan grote vraagtekens.
Waarbij de WUR de ogenschijnlijke
originele datasets, waarop de rekenmodellen van ammoniakuitstoot gebaseerd zijn, niet wil prijsgeven. Gelukkig zijn er meerdere partijen die als
luis in de pels fungeren, om de onderste steen hierin boven te krijgen. Ook
NMV zet zich daar voor in.
Er wordt ons een doelstelling inzake
CO2 reductie opgelegd, die wat mij
betreft niet in verhouding staat tot de
taakstelling van andere sectoren. Zo
is het totale methaan wat koeien uitstoten gelijk of minder dan vroeger,
want er zijn veel minder koeien dan in
de jaren ‘80. Met koeien die weliswaar
meer, maar veel efficiënter produceren dan destijds. Dat geldt trouwens
ook in vergelijking met veel andere
landen. Daarbij breekt methaan na
12 jaar weer af naar CO2, waarna het
weer opgenomen wordt door het
voedergewas. Wij zijn er van overtuigd dat de toename aan methaanconcentraties in de atmosfeer niet toe
te schrijven zijn aan methaanuitstoot
door koeien. Die uitstoot is namelijk
een onderdeel in de korte koolstofkringloop.
Mij is wel duidelijk dat het verkeer
en de industrie aan die toename ten

grondslag ligt. De toename van broeikasgassen is sterk gerelateerd aan de
welvaart, alles waar fossiele brandstof
voor gebruikt wordt geeft een stijging
van de broeikasgasconcentraties in de
atmosfeer. Kijk eens naar de enorme
toename van mensen die op vliegvakantie gaan. Wat in miljoenen jaren in
de bodem is vastgelegd, wordt in 150
jaar opgebrand. Daar staat tegenover
dat boeren een eerste levensbehoefte
produceren, die ook nog eens betaalbaar is. Het is maar net wat men écht
belangrijk vindt.
We staan heus open voor verbeteringen: Minder kunstmest en meer
gezonde, organische, mest per hectare scheelt heel veel CO2 uitstoot. Zo
lang de politiek denkt dat organische
mest meer uitspoelt dan kunstmest,
blijft er voor NMV nog veel werk aan
de winkel. Organische bemesting verhoogt juist het organische stofgehalte in de bodem en legt daarmee ook
nog eens CO2 vast. Ik wil me er graag
voor inzetten deze boodschappen
over te brengen en er draagvlak voor
te creëren.
Dat kunnen wij niet alleen. Er is nog
veel werk te verzetten om de belangen van de melkveehouderij te dienen. Ben jij
ook gedreven en wil
je je steentje bijdragen? Schroom dan
niet om samen met
ons, jouw toekomst
veilig te stellen, en
meld je vooral aan
als toekomstig bestuurder!

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,
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.
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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

Medio september
Commissievergaderingen
15 okt
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
30 okt – 1 nov
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg

MAIN Energie heeft inmiddels veel
NMV-ers als vaste klant. De kracht
van MAIN Energie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van
de klant. Als u klant wordt bij MAIN
Energie 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 MAIN Energie. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 08 09 000
of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

