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Landbouwkandidaten verkiezingen met
boerenverstand
Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen
voor de Provinciale Staten en waterschappen. Het is van groot belang dat er naast
een afspiegeling van de samenleving óók
boerenverstand in de besturen komt. De
provincies zijn verantwoordelijk voor na-

tuur en hebben een steeds grotere invloed op het behoud van landbouwkundig gebruik van uw percelen en bedrijf.
De grote droogte heeft laten zien dat de
waterschappen niet alleen bij hoosbuien
belangrijk zijn. Daarnaast hebben zij ook

Wij zijn dan ook erg blij dat de volgende melkveehouders zich verkiesbaar stellen:

Mieke Smits - Van de Brand

Elly Koning – Bruijn

Jan van Gerven

veel invloed op de wijze waarop de waterkwaliteit gemeten of berekend wordt.
Dit is van groot belang voor de gebruiksruimte die de meststoffenwet biedt.
Lees verder op pagina 2

NMV op Twitter
Niels Jeurink@NielsJeurink 14 feb.
Volle bak bij zitting Raad van State
over het #PAS , het Programma
Aanpak Stikstof. Zeker meer dan 100
mensen. Voorzitter van Ettikhoven
heet iedereen welkom. ‘Het gaat lang
duren, het wordt heel ingewikkeld en
het wordt heel juridisch, dus u bent
gewaarschuwd.’
Lauk Bouhuijzen@LaukBouhuijzenToeval; vorige week gebeld door Sallandse boer voor slogan voor waterschapsverkiezingen (mijn voorstel: ik
ben toch gekke Gerrit niet), meldt zich
nu een buurman die voor andere partij
gaat meedoen. En die heet... Gerrit.
Dat verzin je niet (meer)

Anton Broos

Ben van Winden

Karin van der Toorn

Vervolg van pagina 1
De volgende melkveehouders hebben zich verkiesbaar gesteld:

Waterschappen:
Mieke Smits – van den Brand

Elly Koning – Bruijn

Jan van Gerven

Bern Gld.
Waterschap Rivierenland VVD
https://regiooost.vvd.nl
Telefoon 06-49611362
Miekesmits.wsrl@outlook.com

Stompetoren NH
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lijsttrekker Natuurlijk BBW
http://natuurlijkbbw.nl
Telefoon 06-17092923
Koning-bruijn@kpnmail.nl

Riethoven NB
Waterschap De Dommel,
Lijsttrekker Werken aan Water
www.werkenaanwater.com
Telefoon 06-13512525
jvgerven@werkenaanwater.com

Provinciale Staten:
Anton Broos

Ben van Winden

Karin van der Toorn

Schijf NB
Waterschap Brabantse Delta
West-Brabant Breed
www.west-brabantwaterbreed.nl
Telefoon 06-20493577
broosa@xs4all.nl

Snelrewaard Utrecht
Waterschap HDSR VVD
www.voordedoeners.nl/Ben
Telefoon 06-55173540
bvanwinden@gmail.com

Woonplaats: Wijhe, Overijssel
Kandidaat voor: Provinciale Staten
Partij: CDA, plaats 14 op de lijst
https://www.cda.nl/overijssel
Telefoon 06-39683459
torentje@hotmail.com

We komen graag in contact met onze
leden en/of hun gezinsleden die zich
kandidaat stellen maar nog niet hebben
gemeld. In een ledenbericht zullen we als-

nog informatie over kandidaten delen.
De NMV spreekt uitdrukkelijk geen
politieke voorkeur uit voor een partij,

maar is wel blij met gekozen boerenverstand in besturen. De mens kan een
groot verschil maken.

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
De NMV heeft bordjes met het verzoek
aan hondeneigenaren om hun hond
niet in de wei te laten lopen. De bordjes,
kunnen bij de weides worden opgehangen. Deze zijn bedoeld om de verspreiding onder koeien van de parasiet Neospora caninum tegen te gaan.
U kunt deze bordjes bij NMV bestellen. De prijs is € 4,50 per stuk
De totale verzendkosten zijn € 4,15
euro. Bij grote aantallen worden de pakketkosten van PostNL aangehouden.
Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail
naar info@nmv.nu met uw naam,
adres en het aantal bordjes.
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Ministerie verhoogt
destructietarieven
Verantwoordelijkheid overheid
De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de overheid bij de zorgvuldige
verwerking van kadavers is in het belang
van de volksgezondheid. De betrokken
sectorpartijen hebben na het overleg
ook schriftelijk laten weten niet te kunnen instemmen met de voorgestelde
verhoging van de destructietarieven
voor 2019.

Veehouders betalen in Nederland een
door de minister van LNV vastgesteld
tarief voor het laten ophalen en verwerken van kadavers en dierlijk restmateriaal. Rendac komt elk jaar met
een voorstel voor de tarieven. Dit
voorstel wordt met LNV en de sector
besproken. Rendac heeft voor 2019
een tariefsverhoging van 23,6% voorgesteld. NMV, POV, NVP en LTO Nederland vinden deze tariefsverhoging
onacceptabel.
Aanleiding voor deze tariefsverhoging
is het feit dat de resultaten van Rendac
met betrekking tot de destructieactiviteiten over 2017 een fors verlies laten zien.
Dit verlies moet worden verrekend met
de tarieven voor 2019. De verwachting
is dat ook over 2018 een fors verlies zal
worden geleden.
NMV, LTO, POV, en NVP zijn tot de conclusie gekomen dat zulke extreme tariefstijgingen niet meer uit te leggen zijn.
De vakbonden wijzen deze verhogingen
dan ook af en nemen hiervoor op geen
enkele manier verantwoordelijkheid. Dit
standpunt is besproken met LNV die verantwoordelijk is voor het vaststellen van
de tarieven. De belangenorganisaties
hebben bij LNV erop aangedrongen om
een deel van de kosten voor rekening
van de overheid te nemen.

www.ggi.nl

Probleem niet vooruitschuiven
Tot onze spijt heeft het ministerie LNV
onlangs besloten geen verantwoordelijkheid voor een deel van de kosten op
zich te nemen. Aangezien de tarieven
voor 2019 toch vastgesteld moesten
worden, hebben we aangegeven dat de
verrekening van het tekort uit 2017 over
één jaar moet plaatsvinden in plaats van
het verder vooruit te schuiven. De kosten
moeten zo dicht mogelijk blijven bij de
periode waarin ze zijn ontstaan. De tarieven voor 2019 zijn dus toch, ondanks
onze inspanningen, aanzienlijk hoger.
Wij zijn zeer teleurgesteld en blijven de
tarieven afkeuren. Wel blijven we in gesprek met LNV en Rendac om voor de
toekomst tot een bestendig en betaalbaar destructiestelsel te komen. Tijdens
het bestuurlijk overleg zijn daarvoor al
een aantal nieuwe afspraken gemaakt.
Zo zullen we als sector meer inzicht en
inspraak krijgen in de controle- en informatieprotocollen.

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 voorgenomen regelgeving
GPS-verplichting. Heeft u
afgelopen maanden niets
ontvangen van de NMV per
e-mail? Mail dan uw juiste
e-mailadres naar info@nmv.
nu zodat wij uw e-mailadres kunnen registreren.
Dan blijft u op de hoogte
van het allerlaatste NMVnieuws!

www.boutadvocaten.nl

www.agrisun.nl

www.schutte-agra.nl
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Schonere lucht ook van invloed op gemeten ammoniakconcentraties
Zo verklaart het RIVM-rapport 2018-0163: ‘Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005
en 2016’ het verschil in de ontwikkeling van emissie en concentraties van ammoniak. Dat is een ander beeld dan in veel berichtgevingen geschetst wordt.
Het RIVM concludeert dat de lucht schoner wordt, omdat de chemische samenstelling van de lucht in de afgelopen jaren is
veranderd, en daarmee ook de omzetting van ammoniak naar de fijnstof. Er worden steeds minder zwavel- en stikstofdioxiden
uitgestoten. Hierdoor wordt de lucht schoner doordat door minder uitstoot, minder reacties met ammoniak plaatsvinden naar
secundair fijnstof.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft
juridisch touwtrekken
Op 14 februari was de zitting bij de
Raad van State over de PAS. Hier is
gesproken over het advies van het Europees Hof van Justitie, de bezwaren
van MOB (Mobilisatie fort he Environment) en Vereniging Leefmilieu én de
verdediging door de landsadvocaat
van het ministerie. Het werd een lange
dag met heel veel technische en juridische onderdelen. De PAS is en blijft
een ingewikkeld systeem die bijna
niet uit te leggen valt.
Eisers
De eisers, MOB en Vereniging Leefmilieu,
willen het liefst dat de PAS totaal anders
wordt. Zij vinden dat er nieuwe invullingen moeten komen. De problemen liggen volgens de eisers aan het feit dat er
ontwikkelingsruimte wordt uitgegeven,
terwijl die nog niet ammoniakemissie
gereduceerd is. Het rekensysteem Aerius is ook een onderdeel van veel bezwaarargumenten. Het berekenen wordt
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in twijfel getrokken. Vooral omdat de
ammoniakconcentraties in de metingen
geen daling laten zien. Een ander punt
van de procedure is dat eisers vergunningen willen voor beweiden en bemesten.
De eisers hadden een ecoloog meegenomen. De persoon in kwestie gaf aan
dat het nog steeds niet goed gaat met
de Nederlandse natuur.
De landsadvocaat probeerde, samen met
RIVM en ambtenaren van het ministerie
van LNV, uitleg te geven aan het PASsysteem. De staatsraden Uylenburg en
Schueler hadden veel vragen omdat ze
het van belang vonden om de PAS goed
te begrijpen. Die vragen gingen met
name over hoe de invulling is en hoe er
bijgestuurd wordt wanneer dat nodig is.
NMV standpunt inzake PAS
NMV is altijd positief kritisch geweest
over de PAS. Want met de PAS was het

mogelijk om vergunningen af te geven,
waarbij bedrijven konden blijven ontwikkelen. Bij de onderbouwing van de
PAS hadden wij echter altijd onze twijfel.
Daarom blijven we ons inzetten om met
juiste cijfers te rekenen en vooral ook
meer te meten.
NMV heeft, voordat de zitting bij de Raad
van State plaatsvond, aan het ministerie
nog verschillende zaken en maatregelen
aangedragen die de melkveehouderij
neemt om de ammoniakemissie te reduceren, maar waarmee nu nog geen
rekening gehouden wordt in het PAS systeem. Enkele punten werden tijdens de
zitting benoemd.
De voorzitter van de Raad van State, heer
van Ettekoven gaf aan het eind van de
dag aan dat het een hele klus voor hen is
en dat ze zeker twaalf weken nodig hebben om een uitspraak te doen. Dus het
wordt vervolgd.

Asbestsanering
In Deventer was er 31 januari jl. een
bijeenkomst over asbestsanering waar
ons is verteld dat er geen nieuwe landelijke subsidieregeling komt. Wel
komt er, zoals het nu staat, een fonds
waar particulieren en bedrijven kunnen lenen die niet bij een bank kunnen lenen. Dit fonds is in oprichting,
en het is nog lang niet zeker dat het
landelijk dekkend is.

Wat wel duidelijk geworden is, is dat er
veel gemeentelijke regelingen zijn. Dus
mocht u op uw bedrijf aan de slag willen
gaan met asbestsanering, ga dan eerst
even na of er gemeentelijk nog subsidies
en dergelijke zijn.
Op 31 december 2024 moet al het asbest van de daken af zijn. De Eerste Kamer moet deze datum overigens nog wel
goedkeuren, maar de verwachting is dat
deze standhoud.

Blijf faunaschade melden!
net gekalfd heeft, of een fokstier, ook
zelf niet tegen de hekken oplopen en
snel een perceel kunnen verlaten. Een
wolf is slim en bedenkt telkens wat
anders om toch bij zijn doel te komen.

De aanwezigheid van de wolf baart
NMV grote zorgen. De ervaringen in
onze buurlanden zijn niet mis. Het varieert van het afslachten van schapen
en veulens in de wei, tot het indringen
in de stal om kalveren op te eten. Hoge
hekken rondom uw percelen zijn volgens de NMV niet de oplossing omdat
daarmee ook de leefomgeving van
alle andere in het wild levende dieren
wordt beperkt. Veehouders moeten
bij een calamiteit met een rund dat

Gemakkelijke prooi
Landbouwhuisdieren zijn over het algemeen rustig en daarmee een gemakkelijke prooi voor wolven die de weg van
de minste weerstand kiezen.
In EU-verband is men helaas van mening
dat de wolf volgens de richtlijnen beschermd moet worden. Nu is het zo dat
wij als belangenbehartigers en de politici iets voor u kunnen doen als u (dreigende) schade meldt via faunaschade.
nl. De provincies gaan, nu het IPO een
opzet heeft gemaakt over de wolf, verder
met hun eigen beleid. Vervolgens zullen
de faunabeheereenheden een faunabeheerplan maken dat gericht is op de
wolf. Daarbij is het van groot belang dat

er dreigende schade is gerapporteerd op
de site die bij de Faunabeheereenheid
uitkomt. De faunabeheereenheid kan
vervolgens uw meldingen meenemen in
het faunabeheerplan. Alleen als u alles
meldt, komen de daadwerkelijke consequenties in beeld. Dit is van essentieel
belang.
In feite is het melden voor alle dieren
belangrijk, waar u dreigende schade van
kunt ondervinden zoals: de vos, kraaien,
duiven en ganzen. Dat melden is kosteloos; u gaat pas betalen als u een tegemoetkoming aanvraagt. Zolang de
instandhouding van een diersoort geen
probleem meer is en er schade is komen
er wel openingen voor ander beleid in
beeld.
Zonder uw schademeldingen roept de
PvdD dat er geen schade is en staan wij
met lege handen om het tegendeel te
bewijzen.

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar
NMV heeft hekspandoeken van (3 bij 1
meter) laten ontwerpen. Deze zijn handig om te bevestigen op een landhek.
De afbeelding van het hekspandoek ziet
eruit zoals op de foto.
Voor slechts € 75,- inclusief verzending
kunnen we u zo’n mooi spandoek leveren. Het spandoek draagt absoluut
bij aan de positieve beeldvorming voor
de melkveehouderij. Bovendien is het
een mooie afbeelding voor op uw hek
waar u 100% achter kunt staan. Wilt u

ook zo’n prachtig spandoek bestellen?
Stuur dan een mail met uw gegevens
naar: info@nmv.nu . Dan bestellen wij

een spandoek en zorgen dat het bij u
geleverd wordt.
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Uitgifte obligaties voor nieuwe
veemarkt Noord Nederland

Beoogde nieuwe veemarkt aan Siriusweg
in Leewarden

Ingezonden stuk:
Wellicht heeft u via de kranten of anderszins al gehoord dat Stichting Veehandelscentrum
Noord-Nederland
druk bezig is met de realisering van
een nieuwe locatie voor de veemarkt.
De perfecte locatie aan de Siriusweg 6 te
Leeuwarden is reeds gevonden en onder
voorbehoud van vergunningen en financiering is ook een voorlopig koopcontract getekend.
Voor de realisatie van het totale project
is een bedrag van € 3,5 miljoen nodig.
Hiervoor zijn er verschillende partijen
nodig, waaronder de bank en overheid.
Daarnaast streven we ernaar om, vanuit
de veehandel, veehouderij en andere
aanverwante belangstellenden, minimaal één miljoen via obligaties op te ha-
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len. Een obligatie heeft een waarde van €
2.500,-- en u krijgt een rentevergoeding
van 4%.
De huidige locatie wordt gehuurd voor
€ 2,5 ton op jaarbasis. Deze last zal wegvallen op de nieuwe locatie. Daarnaast
geeft de nieuwe locatie ruimte voor
het uitbreiden van activiteiten denk aan
meer handelsdagen en wijziging regelgeving waardoor er weiderunderen en
importvee verhandeld mag worden.
Het voortbestaan van de veemarkt is van
groot belang voor de sector. Middels
brieven van belangenbehartigers NMV,
LTO, Vee & Logistiek, Ambassadeur
Agrarisch en Netwerk Grondig wordt dit
sectorbreed ondersteund.
Mocht u van mening zijn dat er ook in
de toekomst een veemarkt dient te zijn
waar:

• Verzameld en gesorteerd kan worden.
• Vraag en aanbod elkaar ontmoeten.
• Voldoende concurrentie in stand word
gehouden.
• Een eerlijke prijsvorming is.
Dan kunt u deelnemen door het registratieformulier die beschikbaar is op de
website van NMV (www.nmv.nu) in te
vullen en mailen naar:
administratie@veemarktleeuwarden.nl
Mocht u eerst een persoonlijk gesprek
willen met een lid van het bestuur dan
kunt u dit via bovenstaand mailadres
aangeven.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen
Zeven februari jongstleden vond in de
Tweede Kamer een technische briefing plaats over ammoniak. Tijdens
deze briefing deelden Jaap Hanekamp
en Geesje Rotgers hun nieuwste bevindingen in het ammoniakonderzoek
met de Kamerleden.
Dit naar aanleiding van het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport ‘Ammoniak
in Nederland - Een noordoostelijke spelbreker’. In dit onderzoek bleek dat het
ammoniakmeetstation voor de provincies
Brabant en Limburg veel te dicht bij een
pluimveebedrijf is neergezet, waardoor
de ammoniakmeting tot tientallen procenten hoger uitvielen.
Een delegatie NMV-bestuurders en commissieleden was hierbij aanwezig om de
nieuwste bevindingen te bekrachtigen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst
heeft NMV namens de NH3 coalitie onderstaand persbericht verzonden naar de
media.
PERSBERICHT
Het ammoniakbeleid heeft de veehouderij veel tijd, ergernissen én geld gekost.
Al meer dan 30 jaar worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie
te reduceren. Desondanks wordt er geen
reductie gemeten van de ammoniakconcentratie in de atmosfeer. Voor de
NH3 coalitie is en blijft dat een bijzonder
vreemde constatering. We zijn blij met
de inzet en kennis van Jaap Hanekamp,
Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar. Zij
leggen de vinger op de zere plek, namelijk de wankele basis waarop het fundament het ammoniakbeleid rust. Door hun

Bekijk deze korte film op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA
inzet is de discussie op gang gekomen en
zijn vooral door het RIVM met betrekking
tot metingen enkele aanpassingen doorgevoerd.
Theoretische veronderstellingen
“Alvorens maatregelen worden opgelegd,
zou goed uitgezocht moeten worden
waarom de metingen geen trend laten
zien. De argumenten van het RIVM, dat
luchtwassers hun werk niet goed zouden
doen of de luchtsamenstelling is veranderd, berusten wederom op veronderstellingen. En niet op harde bewijzen. Ook
de droge depositie op natuur berust op
veronderstellingen, zolang dit niet wordt
gemeten.
Voor de NH3 coalitie is en blijft het van
groot belang dat metingen representatief zijn. Neem bijvoorbeeld de provincie
Brabant. “De provincie Brabant bouwt zijn

nieuwe stikstofregels voor de veehouderij op theoretische veronderstellingen die
niet door metingen worden bevestigd.
Integendeel, de metingen laten juist zien
dat de extra maatregelen die de provincie oplegt aan boeren, geen effect zullen
hebben.”
Verstevigen fundament
Het blijft bijzonder dat aan de voorkant
van het beleid een zeer grove inschatting
volstaat en aan de achterkant op tienden
achter de komma nauwkeurig moet worden berekend. Het wordt tijd dat het fundament waarop het ammoniakbeleid is
gestoeld wordt verstevigd. Dit kan alleen
wanneer we toegaan naar een systeem
waarbij het feitelijk meten van droge
deposities van ammoniak een beeld kan
geven van de omvang van het ammoniakvraagstuk en beleidsrichting kan geven
indien dat noodzakelijk is. In Denemarken
en Schotland worden metingen naar droge depositie verricht. Kan dit wellicht ook
in Nederland toegepast worden? En kan
een externe audit een bijdrage leveren
aan meer duidelijkheid omtrent metingen
en berekeningen van emissies?
Er zijn zeker stappen gezet om de partijen
nader tot elkaar te krijgen, maar zolang
het ammoniakgat niet erkend wordt, blijft
het vertrouwen broos.
De NH3 coalitie is een samenwerkingsverband op dit onderwerp bestaande
uit de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse
Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Dutch
Dairymen Board (DDB) en Vereniging tot
Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

Vanuit de commissies
Drie belangrijke aandachtspunten bij BVD-routes
Veruit de meeste melkveehouders in Nederland hebben een BVD-status waaruit blijkt dat de BVD-situatie op hun bedrijf wordt
bewaakt. Het komt helaas voor dat bedrijven onnodig hun BVD-status verliezen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde onderdelen van
de protocollen, die gelden sinds de landelijke aanpak, nog niet voldoende duidelijk zijn. Ook is het wennen aan de berichtgeving
via VeeOnline. Hierbij drie aandachtspunten die u helpen om onnodig statusverlies en extra kosten te voorkomen.
1. Voer het steekproefbloedonderzoek juist uit
Op veel bedrijven wordt de BVD-status
bewaakt door halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek op BVD-antistoffen bij
vijf stuks jongvee. Om te voorkomen dat
u uw BVD-status verliest, is het belangrijk
dat u op het juiste moment vijf ongevaccineerde dieren laat tappen in de juiste
leeftijdscategorie. Let hierbij op de volgende punten:
• Voer het onderzoek niet eerder of
later uit dan gevraagd. Laat de steekproef pas uitvoeren op het moment
dat de aansturing klaarstaat in VeeOnline. U hebt dan 8 weken de tijd om
ervoor te zorgen dat de uitslag bekend
is bij GD. Het is niet mogelijk het moment van de steekproef uit te stellen.
• Laat vijf dieren onderzoeken. Als u
vijf dieren hebt in de juiste leeftijdscategorie, laat dan niet minder dan vijf
dieren onderzoeken. Uw steekproef
wordt dan als onvolledig beschouwd,
wat gevolgen heeft voor uw BVD-status.
• Kies dieren in de juiste leeftijdscategorie. De juiste leeftijdscategorie is 8
t/m 12 maanden. Hierbij wordt uitgegaan van het moment van bloedtappen. U mag de categorie alleen verruimen naar 15 maanden als er niet voldoende dieren van 8 t/m 12 maanden
aanwezig zijn. Onderzoek dan alle dieren van 8 t/m 12 maanden en vul deze
aan met dieren t/m 15 maanden. Hebt
u dan nog geen vijf dieren, laat dan
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vier of minimaal drie dieren onderzoeken. Als u minder dan drie dieren in
de juiste leeftijdscategorie hebt, past
deze vorm van BVD-bewaking niet bij
uw bedrijf. Kies dan op tijd voor een
andere route naar BVD-vrij.
Neem nooit dieren van jonger dan 8
maanden mee in de steekproef. Deze
dieren hebben mogelijk nog BVD-antistoffen van de moeder in hun bloed.
Tenslotte is het belangrijk dat de dieren langer dan 70 dagen op het bedrijf
/ binnen de Veterinaire Eenheid aanwezig zijn.
• Kies ongevaccineerde dieren. Als het
jongvee is gevaccineerd, kan de test
na vaccinatie antistoffen aantonen.
Laat dus éérst bloed tappen, wacht de
uitslag af en vaccineer daarná. Het kan
namelijk zijn dat de eerste uitslag geen
uitsluitsel geeft over de situatie op uw
bedrijf waardoor het nodig is om het
steekproefbloedonderzoek direct te
herhalen.
2. Doe de juiste onderzoeken rondom
aanvoeren
Vraag vóór de aankoop van runderen
altijd naar de actuele BVD-status van de
verkoper. Iedere veehouder kan via VeeOnline een diergezondheidsverklaring
downloaden waarop de status staat vermeld. Vraag hiernaar. Koop bij voorkeur
alleen runderen aan van een bedrijf met
de status ‘BVD-vrij’. Zo voorkomt u dat
uw bedrijf de status ‘observatie’ krijgt.

Voert u een rund aan van een bedrijf dat
op de dag van afvoer niet de status ‘vrij’
heeft, dan is het belangrijk dat dit rund
wordt onderzocht op BVD-virus als dat
nog niet eerder is gebeurd. Betreft het
een vrouwelijk dier van ouder dan 12
maanden, dan is óók onderzoek op BVDantistoffen nodig. Vrouwelijke dieren van
12 maanden of ouder kunnen namelijk
drachtig zijn van een BVD-drager.
Voer de gevraagde aanvoeronderzoeken altijd direct uit. Het is belangrijk dat
uiterlijk binnen 8 weken een uitslag bekend is bij GD, anders krijgt uw bedrijf de
status ‘onbekend’.
Bij een ongunstige uitslag van het aanvoeronderzoek op BVD-virus is het belangrijk het dier direct af te voeren. Bij
een ongunstige uitslag van het aanvoeronderzoek op BVD-antistoffen, zijn onderstaande punten van belang.
Ongunstige uitslag aanvoeronderzoek
op BVD-antistoffen
• Advies: voer het rund af. Als uit het
aanvoeronderzoek blijkt dat het aangevoerde rund BVD-antistoffen heeft,
dan is het advies het dier weer af te
voeren. Zo krijgt u namelijk snel uw
BVD-status weer terug en wordt een
mogelijk BVD-dragerkalf niet op uw
bedrijf geboren.
• Het rund aanhouden betekent dat u
langer de status ‘observatie’ houdt.
U kunt een aangevoerd rund waarbij
BVD-antistoffen zijn aangetoond ook
aanhouden. In dit geval behoudt uw
bedrijf de status ‘observatie’. Deze status houdt u negen maanden of tot het
moment dat er een kalf is geboren en
met gunstig resultaat is onderzocht op
BVD-virus.
• Vergeet nooit het kalf te onderzoeken.
Als u een aangevoerd rund met BVDantistoffen aanhoudt en dit dier kalft
af, dan is het van groot belang dat u
een oorbiopt neemt bij het kalf voor
onderzoek op BVD-virus. Ook als het
gaat om een stierkalf dat u gaat afvoeren of als het kalf na de geboorte sterft, is onderzoek op BVD-virus

noodzakelijk. Voert u het onderzoek
niet (tijdig) uit, dan is de consequentie
groot. U kunt uw status dan alleen terugkrijgen door gedurende 10 maanden alle pasgeboren kalveren op uw
bedrijf door middel van oorbiopten te
onderzoeken op BVD-virus.
Tip: Bestel na aanvoer van een rund
met BVD-antistoffen direct oorbiopt-oormerken bij uw oormerkleverancier. Het kan een paar weken duren voor u deze oormerken in huis
hebt.
Let op: als een aangevoerd rund met
BVD-antistoffen verwerpt of een dood
kalf krijgt, kunt u ervoor kiezen de verworpen vrucht / het doodgeboren kalf
te laten onderzoeken op BVD-virus.
Dit onderzoek is een advies, maar is
niet verplicht. Het kan u helpen eerder
uw status terug te krijgen. Is de uitslag
gunstig, bel dan met GD om uw observatie-status te laten opheffen.

Ontheffing aanvoeronderzoek op
BVD-antistoffen
Voert u runderen aan waarvan u al weet
dat ze BVD-antistoffen hebben, bijvoorbeeld omdat ze zijn gevaccineerd, dan
kunt u ontheffing van het aanvoeronderzoek op BVD-antistoffen aanvragen.
Dit kan alleen via het digitale formulier
op de website van GD. Let op: de uitslag wordt vervolgens afgehandeld als
een ongunstige uitslag. Omdat een koe
met BVD-antistoffen drachtig kan zijn
van een BVD-drager krijgt uw bedrijf de
status ‘observatie’. Deze status houdt u
negen maanden of tot het moment dat
het kalf is geboren en via een oorbiopt
met gunstig resultaat is onderzocht op
BVD-virus. Hierna krijgt uw bedrijf de
oude status weer terug.
3. Kijk regelmatig op VeeOnline
Als GD een e-mailadres van u heeft, ontvangt u over BVD geen post meer. Is er

in het kader van BVD een onderzoek of
actie nodig op uw bedrijf of wijzigt uw
status, dan krijgt u automatisch een melding in uw mailbox. De mail zelf bevat
geen bedrijfsspecifieke informatie, maar
attendeert u er op om op VeeOnline te
gaan kijken, waar u via een inlogcode op
een beveiligde pagina alle actuele diergezondheidsinformatie over uw bedrijf
kunt inzien. Hier ziet u concreet welke
onderzoeken of acties er op korte termijn worden verwacht en welke statuswijzigingen hebben plaatsgevonden.
Weet u nog niet hoe VeeOnline werkt?
Bel dan gerust met GD via 0900-1770
(optie 1). Via www.gddiergezondheid.nl/
veeonlinerund kunt u een handleiding
downloaden.
Maak tijdig een afspraak met uw dierenarts als voor onderzoek monstername
door de dierenarts nodig is. Ook uw dierenarts kan via VeeOnline inzien welke
onderzoeken gepland zijn.

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
1-feb Waterschapsoverleg over droogte bij WDODelta Zwolle

19-feb Overleg aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

		 (Certificering Mestketen)

19-feb Expertmeeting: het PAS, hoe nu verder?

5-feb Sectorwerkgroep 2: Melkveehouderij

7-feb Technische briefing Ammoniak in Tweede Kamer
7-feb Bijeenkomst klankbordgroep Rijn oost
12-feb Bijeenkomst commissie leefomgeving

13-feb Overleg regiegroep Manifest Gezonde Leefomgeving
		 Veehouderij | Fijn Stof Event

13-feb Bijeenkomst commissie dieren

13-feb Themabijeenkomst Klimaat, Kringlopen en Natuur

14-feb Samenwerken aan de strategische innovatieagenda

		 op Ministerie LNV

19-feb NMV-strobalenbijeenkomst regio Drenthe

20-feb Bijeenkomst landbouwsector op Ministerie LNV
21-feb NMV-bijeenkomst Boer blijven!? in Waarder

25-feb NMV-strobalenbijeenkomst Boer blijven met
		 NMV in Chaam

26-feb NMV-bijeenkomst Boer blijven!? in Heerenveen
28-feb NMV-bijeenkomst Boer blijven!? in Ottoland
28-feb Zitting Ganzenaanpak Friesland
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NVM tegen GPS-verplichting op
mesttoedienings-apparatuur
NMV stuurde op 6 februari onderstaande brief naar minister Schouten, omdat de aangekondigde AGR-GPS maatregel
door ons wordt afgewezen. Inmiddels is NMV begin maart uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan op het ministerie.
We houden u op de hoogte!
Hooggeachte minister Schouten,
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is met stomheid geslagen
over de aangekondigde plannen voor
het per 2021 verplichten van AGR-GPS
op alle machines die dierlijke mest kunnen aanwenden (Kamerbrief 33037-346).
De voorgenomen maatregel staat haaks
op de beloofde vereenvoudiging van de
mestwetgeving en is bovendien contraproductief als het gaat om het behalen
van de doelstelling met betrekking tot
het verminderen van emissies (naar water en lucht). In deze brief roept NMV u
dan ook met klem op om deze bizarre
regeling in ieder geval vrij te stellen voor
melkveehouders. In deze brief zullen wij
uiteen zetten waarom het onnodig is
melkveehouders met dergelijke lastenverzwaring op te zadelen.
Wanneer de maatregel geïmplementeerd wordt ter voorkoming van fraude
dan verbaast het NMV dat deze voor
melkveehouders gaat gelden: Melkveehouders geven ieder jaar in de gecombineerde opgave verregaande gegevens
op waaruit conclusies over mestproductie en plaatsingsruimte getrokken kunnen worden. Daarnaast is er vanuit de
sector zelf de verplichting van de Kringloopwijzer, waar ook toeleveranciers geautomatiseerd data invoeren, waardoor
het vrijwel volstrekt onmogelijk is om

mest van het papier af te laten verdwijnen. Dat de voorgenomen plannen voor
verplichte GPS op mesttoedieningsapparatuur er nu liggen stuit ons dan ook
tegen de borst. De consequenties van
deze plannen zullen uitsluitend kostprijsverhogend werken, waarbij de ervaring
leert dat dit resulteert in de afname van
het bedrijfsresultaat van onze melkveehouders.
Veel melkveebedrijven nemen deel aan
derogatie. Het is algemeen bekend dat
de waterkwaliteit onder derogatiebedrijven vrijwel unaniem te kwalificeren valt
als ‘goed’. De kans dat op deze bedrijven
‘zwarte’ mest op de percelen wordt uitgereden is dan ook erg klein, omdat het
belang van derogatie voorop staat voor
de continuïteit van deze bedrijven. Het
ombouwen van mesttoedieningsapparatuur kost al gauw meer dan 15.000 euro.
Een investering die veel gezinsbedrijven
zich op korte termijn niet kunnen veroorloven. Velen hebben op hun bedrijf
al moeten compenseren voor de korting
die zij kregen op fosfaatrechten. Bovendien moeten veel bedrijven op hun
stallen nog asbest saneren zonder tegemoetkoming of subsidie. Daarbij liggen
er ook nog investeringen in het verschiet
die deze gezinsbedrijven zullen moeten
gaan doen om te voldoen aan klimaatdoelstellingen.

Het gevolg hiervan is dat veruit de meeste boeren de mest door loonwerkers uit
zullen laten uitrijden, die zo een monopoly positie krijgen toegeschoven dankzij
overheidsingrijpen. Dit zou mogelijkerwijs weer kunnen leiden tot prijsstijging
van loonwerkkosten. Het tweede, maar
zeker net zo belangrijke, gevolg is dat
dit ertoe zal leiden dat er veel meer mest
onder suboptimale omstandigheden
zal worden uitgereden. De loonwerkers
kampen nu al met een bezettingsprobleem ten tijde van de aanvang van het
mestrijseizoen en bovendien zal een logisch gevolg zijn, om kosten te besparen,
dat er meer kuubs per hectare worden
aangewend in het voorjaar. Teveel mest
ineens toedienen of onder de verkeerde
weersomstandigheden leiden tot meer
emissies naar water én lucht dan noodzakelijk. Dit staat haaks op milieudoelstellingen en speelt, zoals in voorgaande
alinea beschreven, nauwelijks een rol bij
het terugdringen van fraude waar het
melkveehouderijen aangaat.
Een ander gevolg is dat er percelen die te
nat of te droog zijn worden voorzien van
een aanzienlijke hoeveelheid mest, wat
weer leidt tot structuurschade. Ook de
kans op bodemverdichting is vele malen
groter doordat de tank van de loonwerker vaak veel zwaarder (groter) is dan
die van de veehouder, Bodemverdichting is een vorm van structuurschade.
Laat deze structuurschade nou net één
van de grootste problemen zijn die uiten afspoeling veroorzaakt en het water
bufferend vermogen verkleind. Kortom,
in eigen beheer mest aanwenden met
de kleine tank is beter voor bodem en
gewas, én zorgt bovendien voor een hogere nutriëntenbenutting.
Data
Als er meer monitoringsgegevens over
het uitrijden van mest worden opgeslagen, kunnen die aanleiding geven tot
WOB-verzoeken. Wij zien het regelmatig
gebeuren dat als er belangrijk beleid op
de agenda staat er dubieuze rapporten
verschijnen die de politieke agenda wensen te beïnvloeden. Ook zijn er risico’s
dat milieugroeperingen de bemesting
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op basis van het bestaand gebruik op
grond van de Habitatrichtlijn op landbouwgrond proberen te ontkrachten als
u allerlei data beschikbaar stelt. De mestproductie van runderen is gebaseerd op
forfaitaire normen, terwijl bedrijfsspecifiek door voeding, huisvesting en al
dan niet aanwezig zijn van water in de
mestopslag er allerlei discussies kunnen
ontstaan over de uitgereden mest versus
de geproduceerde mest.
Verzin iets beters
De bedrijven die mest van het eigen
bedrijf op notabene eigen grond aanwenden, kunnen wat NMV betreft niet
bestempeld worden als fraudegevoelig. Het overgrote deel van de mest van
rundvee op melkveebedrijven wordt op
deze manier gebruikt, en zou wat NMV
betreft dan ook moeten worden vrijgesteld van deze regeling. Niet allerminst
om het voortzetten van een melkveebe-

Van de voorzitter...

De boer
is troef

Een troef is iets dat een speciale
betekenis of extra waarde heeft. Bij
diverse kaartspelen is een bepaalde
kleur de troef. Deze heeft een hogere
waarde en een andere puntentelling
dan de overige kleuren. Zo heeft de
Achterhoekse band Normaal er een
songtekst overgeschreven die eindigt
met de regel: ‘De enen dag bu-j koning en de andere dag een boef’. Ze
verwoorden hiermee een gevoel dat
bij veel boeren leeft en hebben als
band hiermee naam gemaakt.
Bij ons als boeren leeft vaak het
gevoel dat wij de troefkaart zijn van
de beleidsmakers en de rekenaars
om bepaalde gaten te dichten. Het
recente bezoek aan het Plan Bureau
voor de Leefomgeving (PBL) heeft dit
gevoel niet weg kunnen nemen. De
uitleg dat wij hun rapporten verkeerd
lazen en dus niet begrepen, ging er
bij ons niet in. Dat wij niet de enige
waren die hierdoor worden misleid
bleek wel bij de doorrekening van
de energienota. Hierbij zijn regering
en Kamer op het verkeerde been
gezet. Ook de doorrekening van het
klimaatakkoord en de elektrische
auto doet het ergste vrezen. Wat
vindt u van de stelling ‘een Tesla rijdt
op kolen’? Dit is toch niet bepaald

drijf rendabel maar ook aantrekkelijk te
houden. Ook is NMV er alles bij gebaat
om op het beroep ‘boer’ niet volledig
afbreuk te plegen door het werken met
de natuur te vervangen door het werken met sensoren. Juist de betrokkenheid van een melkveehouder bij zijn land
en dieren is een waarde die wij moeten
koesteren.
De voorgestelde maatregelen zijn strijdig
met de goede landbouwpraktijk, dat wil
zeggen; de milieudoelen van de meststoffenwet. Melkveehouders worden afhankelijk van de loonwerker en kunnen
zelf niet meer per omgaande reageren
op de beste weersomstandigheden. Dit
zorgt per saldo voor een verslechtering
van de milieudoelen op het gebied van
water, luchtemissies en bodemkwaliteit.
NMV stelt kortom voor:
- Stel melkveebedrijven vrij van deze

klimaatvriendelijk rond te rekenen
lijkt me, als de oplader gevoed wordt
door een kolencentrale. Er wordt dus
creatief gerekend
Het is goed dat het PBL onze ZURE
Melk Trofee heeft gekregen. Ik denk
dat wij de stormparaplu die we van
het PBL cadeau gekregen hebben
maar snel terug moeten brengen,
omdat ze in de storm die ze zelf
ontketend hebben het niet droog
zullen houden. Ik wens hun directeur
Mommaas (voormalig hoogleraar
vrijetijdskunde) veel wijsheid toe. Hij
zou binnenkort wel eens over heel
veel vrije tijd kunnen beschikken. De
uitkomst van de doorrekening van
het klimaat akkoord, een opdracht
waar het PBL momenteel aan werkt
is ongeacht de uitkomst bij voorbaat
verdacht en tast de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid aan.
De door Ed Nijpels ontketende
klimaatreligie heeft in ieder geval
zijn eerste rekening aan de burger
gepresenteerd: De stijging van de
energierekening, nog voor de energietransitie goed en wel is begonnen, heeft de toon al gezet. Het zou
misschien verhelderend werken om
voor een ieder een soort I&R uitstootsysteem op te zetten. Dan hebben we per individu een CO2 level,
wat eventueel nog wordt aangevuld
met een verplichte kringloopwijzer

voorgenomen verplichting voor GPS
op mesttoedieningsapparatuur.
- Zet in op betere handhaving in zogenaamde probleemgerichte focus.
NMV licht deze brief graag mondeling
toe en verzoekt om uw reactie.

NMV op Twitter
Joep Hermans@HermansJoep 10
min.10 minuten geleden
Ook in België zijn de wolven een
plaag aan het worden. Deze prefereren gemakkelijke prooien als
schapen en kalveren boven het
wild in natuurgebieden. Dus moeten deze ‘s nachts beschermd
worden. Door wie??

als borgingsinstrument. Die kan dan
tegelijkertijd met de belastingopgave worden ingediend, en wie weet
bekruipt dan ook iedere burger het
gevoel van ‘de enendag bu-j koning
en de andere dag een boef’ om het
maar eens in een Normaal taalgebruik weer te geven.
Ik ben dan ook zeer benieuwd welke
politicus op dat moment als groenste
op nummer één zal eindigen. Voor
de provinciale verkiezingen komt dit
I&R-systeem te laat. Toch hoop ik
dat u uw nuchtere boerenverstand
gebruikt bij het invullen van uw stem.
Dit geldt ook zeker bij uw tweede
stem voor de waterschapsverkiezingen. Vooral omdat er belangrijke
besluiten op het gebied van de
veenweide en de kostentoedeling in
het verschiet liggen. Ik
wens u veel wijsheid
in het stemlokaal en
als u het echt niet
weet stem dan op
een boer want wie
weet is die boer troef.
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NMVinformatie
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.

Oproep:
Meld onterecht lesmateriaal
Bij NMV krijgen we regelmatig de melding dat lesboeken op scholen
vaak onterechte en suggestieve beeldvorming over de agrarische sector
bewerkstelligen. Dit kan om inhoudelijke tekst gaan, maar ook suggestieve
foto’s van veehouderij die in het buitenland weliswaar nog steeds plaatsvindt,
maar binnen Nederland verboden is, zoals foto’s van een legbatterij. Dit
vinden wij erg kwalijk, en nemen wij hoog op. Daarom aan u de vraag om
dergelijke misstanden aan ons te melden (info@nmv.nu) wanneer u dit
tegenkomt in het lesmateriaal van uw zoon of dochter. Wij zullen ons, met

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - ﬂevoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Gesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

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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andere sectorpartijen, beramen op hoe we hier tegen kunnen ageren.

11 maart
NMV-bijeenkomst in Nieuwleusen met Maurits von Martels (CDA)
18 maart
NMV-commissie vergaderingen
15 april
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

MAINEnergie heeft inmiddels veel
NMV-ers als vaste klant. De kracht
van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen
van de klant. Als u klant wordt bij
MAINEnergie profiteert u van onze
scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde

Agenda

Contactpersonen per provincie

verzekerd van levering van stroom
en gas.
Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe
energietarieven?
Neem dan contact op met het Sales
team van MAINEnergie. U kunt ons
telefonisch bereiken op 088 - 08 09
000 of per e-mail via sales@mainenergie.nl.

