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Ledenbijeenkomsten voorjaar 2019
over gepraat wordt. 
Bij het verschijnen van deze Koebont zijn 
de “strobaalbijeenkomsten” nog niet af-
gelopen. Maar we kunnen gerust stellen 
dat dit voor herhaling vatbaar is. Vooral 
de input van de aanwezige melkveehou-
ders kwam helder over. Dit geeft maar 
weer eens aan dat wij als NMV’ers ook 
gewoon collega’s zijn met dezelfde pro-
blemen als ieder ander. Samen zijn we 
NMV!

Ledenconsultatie klimaatplan
Op 21 maart had NMV in zowel Zwartsluis 
als Markelo een ledenconsultatie over het 
klimaatplan van de zuivel. Ook hier was 
veel belangstelling voor. Femke Wiersma, 
beleidsmedewerker van NMV, heeft daar 
de visie van NMV gegeven op klimaat-
doelstellingen. Ook het voorliggende zui-
velplan heeft ze met de aanwezige leden 
doorlopen. Degene die hier niet bij aan-
wezig konden zijn nodigen wij graag uit 
de website te bezoeken van NMV (www.
nmv.nu). Hier staat onze visie uitgebreid 
omschreven. Natuurlijk kunt altijd uw me-
ning geven. Graag via de mail, dan krijgt u 
zo spoedig mogelijk antwoord. 

Mocht u ook een avond in uw regio willen 
organiseren, dan is dat uiteraard moge-
lijk. Neem contact op met het secretari-
aat (info@nmv.nu) en geef datasugges-
ties door. Heeft u al een spreker of wilt u 
graag een presentatie van leden van het 
dagelijks bestuur of beleidsmedewerker? 
Laat het ons weten. 
Aarzel niet, laat u horen. Ook in uw regio.

Met trots mag ik als secretaris van 
NMV constateren dat zowel de “stro-
baalbijeenkomsten” als ook de leden-
bijeenkomsten door het hele land als 
succesvol beschouwd mogen worden. 
De opkomst op deze ledenavonden 
was boven verwachting. Zowel in 
Chaam, Ottoland, Waarder en Heeren-
veen was de zaal lekker gevuld. Zelfs 
in gebieden waar al langere tijd geen 
ledenavonden meer zijn gehouden,  
werden wij hartelijk ontvangen. Iede-
re keer gingen we met een goed ge-
voel in de late uurtjes naar huis.

De korte visie van NMV was duidelijk en 
werd omarmd door veruit de meeste vee-
houders. Er kwam veel input voor ons als
bestuurders. Hier kunnen wij de komende 
periode mee verder in de overleggen.

De presentaties van zowel Stichting Agri 
Facts (STAF) ) als Roelof Bisschop (SGP) 
en Maurits von Martels (CDA) gaven het 
boerengeluid goed weer. De STAF con-
troleert publicaties op feiten en onjuist-
heden en start zonodig juridische proce-
dures. Zij hebben al meerdere onrecht-
matigheden aangepakt, en zullen hier-
mee doorgaan. Het gevoel dat “eindelijk 
iemand het snapt” en ermee aan de slag 
gaat, is voor de meeste melkveehouders 
een verademing. Er werden verschillende 
nieuwe zaken aan de orde gesteld die 
nog rechtgezet mogen worden. Kortom 
werk genoeg voor de STAF. NMV wenst 
hen veel succes toe. 

Ook Dirk-Siert Schoonman kwam namens 
de Unie van Waterschappen op een bij-
eenkomst in Ottoland. Er werd stilgestaan 
bij eventuele oplossingen die methaan-
uitstoot uit veengebieden kan verminde-
ren. Mooi dat hier goed met veehouders 
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Waarom de keuze voor het FHRS?
Ik hou niet van dat massale. Bij FHRS krijg 
je mensen aan de telefoon die je bedrijf 
kennen. Zij hebben korte lijnen en je 
bent geen nummer. Het serviceniveau is 
hoog en er is geen bemoeienis met mijn 
bedrijfsvoering, stierkeuze en fokkerijbe-
leid. Bovendien is het geen commerciële 
organisatie met dure directeuren, daar-
om blijven de prijzen laag.

Wat is het meest belangrijk voor u? 
Het persoonlijke en ondanks dat het een 
klein stamboek is, we toch alles bij het 
FHRS kunnen doen. 

Waar heeft het FHRS u het meest bij 
ondersteund?  Vooral bij het aanleveren 
van diergegevens, tellingen en overzich-
ten die nodig waren voor de fosfaatrech-
ten. Ook ondersteuning bij I&R-meldin-
gen en vragen over de registratie. 

Heeft u veel veranderingen meege-
maakt? Er is best veel veranderd. Vroe-
ger kwam communicatie per post, te-
genwoordig gaat bijna alles digitaal. Ge-
lukkig kunnen we nog altijd rechtstreeks 
met kantoor bellen. 

Het FHRS bestaat dit jaar 36 jaar. Het 
stamboek registreert alle in Nederland 

voorkomende  rundveerassen. Het FHRS 
is vooral een dienstverlenende organi-
satie, die niet alleen de stamboekregis-
tratie en melkcontrole registreert, maar 
ook ondersteuning biedt bij I&R taken 
en problemen. Het stamboek heeft een 
eigen meldprogramma ‘Mijn Meldpunt’ 
waarmee boeren online meldingen 
kunnen doen. Veehouders die zijn aan-
gesloten bij het stamboek kunnen ook 
gebruik maken van het handige Agromi-
neraal met Fosfaatmonitor. 

Meer informatie over het FHRS op de 
website www.fhrs.nl

Het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) heeft NMV 
uitgenodigd voor een gesprek. Dit 
naar aanleiding van onze brief aan 
de minister over haar voorgenomen 
plannen om ARG-GPS te verplichten 
op alle mesttoedieningsapparatuur. 
Dit gesprek heeft donderdag 15 maart 
jl. plaatsgevonden met een opmerke-
lijke reactie.

Tijdens het gesprek gaf het ministerie aan 
verbaasd te zijn vanwege het feit dat de 
sector dacht dat GPS verplicht zou wor-
den op alle mestaanwendingsmachines. 
Volgens het ministerie is het digitaliseren 

en monitoren van mest vooral van be-
lang bij transport van mest omdat dát de 
zwakke schakel is. Voor het aanwenden 
van mest is er nog geen sprake van ver-
plichte GPS.

Het ministerie bekijkt en onderzoekt wel 
welke toepassingsmogelijkheden er zijn 
om digitale verantwoordelijkheid voor 
het mestbeleid in te passen. Om die reden 
worden er momenteel bijeenkomsten ge-
organiseerd door het ministerie met het 
onderwerp “Herziening mestbeleid”. Het 
NMV-bestuur is bij deze bijeenkomsten 
aanwezig, alertheid blijft op zijn plaats.

Tijdens het gesprek hebben we als NMV 
duidelijk gemaakt dat in het mestbeleid 
die de overheid aan ons oplegt stellig re-
kening gehouden moet worden met de 
nadelen van systemen, zoals structuurbe-
derf van gronden, praktische toepasbaar-
heid en hogere kosten. Tevens dienen in 
het herzien van het mestbeleid zaken als 
milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen 
maar ook veiligheid als belangrijke aspec-
ten meegenomen te worden.
NMV houdt de vinger aan de pols en 
maakt zich hard voor een eenvoudig, be-
taalbaar en werkbaar mestbeleid.

GPS op mesttoedieningsapparatuur niet verplicht?
NMV in gesprek met ministerie

Fries Hollands Rundvee Stamboek
een goed alternatief?
Melkveehouder Ben van Winden uit Snelrewaard is al 27 jaar lid van het Fries Hollands Rundvee Stamboek (FHRS). Een 
klein maar onafhankelijk Rundvee Stamboek. Ben runt samen met zijn vrouw Ria en zoontje Gijs een melkveebedrijf in 
de provincie Utrecht. Ze melken nu 90 koeien in een moderne ligboxenstal. De melk wordt geleverd aan zuivelfabriek De 
Graafstroom waar eerlijke Goudse Kaas van wordt gemaakt. Ben werkt voornamelijk met een eigen stier. 
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Klimaatmars 10 maart te Amsterdam

In februari werd NMV door Milieude-
fensie uitgenodigd mee te lopen met 
de Klimaatmars. Het bestuur van NMV 
stond hier gereserveerd tegenover, 
omdat het nog onduidelijk was wie de 
medeorganisatoren waren én omdat 
de mars op een zondag was gepland. 
Wel liepen er leden op eigen initiatief 
mee met de mars. 

Ook Jan Aantjes liep de mars mee om 
een aantal redenen: “In de eerste plaats 
was ik nieuwsgierig naar de uitingen van 
de organisatoren maar ook bij de deel-
nemers. In de tweede plaats geloof ik in 
de positieve houding die ik de laatste tijd 
bespeur bij de mensen van Milieudefen-

sie. Dat zij samen met de boeren willen 
zoeken naar de beste oplossing. Laten we 
ons als boeren dan ook maar van de goe-
de kant zien. Want boeren hebben baat 
bij de juiste acties om de klimaatdoelen 
te halen”. Jan liep mee voor een goede 
toekomst voor zijn kinderen en kleinkin-
deren. Maar óók voor haalbare en betaal-
bare oplossingen voor de huidige gene-
ratie boeren. Voorafgaand aan de mars 
werd door de organisatoren gepleit voor 
een groene toekomst voor de boeren en 
voor eerlijke prijzen  voor eerlijk voedsel. 

Jan had het CO2 spandoek van NMV 
meegenomen. Gedurende de regenach-
tige mars van De Dam dwars door het 
prachtige centrum van Amsterdam naar 
het Museumplein, bleek ons doek als 
één van de weinige waterbestendig. Het 
leek wel of velen van de 40.000 deelne-
mers marcheerde achter ons  spandoek; 
“Ons gras legt uw CO2 vast”, aldus een 
glimlachende Jan.  Door deel te nemen 
aan de mars met het spandoek kreeg 
hij de hele middag de gelegenheid de 
NMV-standpunten in de klimaatzaak uit 
te leggen. Op het Museumplein liep hij 
een grote groep demonstrerende ve-
ganisten in; dan kost het meer moeite 
en vereist het de nodige takt om uit te 

leggen dat ons gras en de melkkoe ook 
kan bijdragen aan de oplossing van het 
klimaatvraagstuk. ‘Ik had het niet willen 
missen, koude handen en warme ge-
sprekken’, aldus Jan Aantjes, Dagelijks 
Bestuurslid van NMV.

Opheldering cijfers stikstofproductie 
NMV zet vraagtekens bij de negatieve 
berichtgeving rondom de overschrij-
ding van het stikstofplafond door de 
melkveehouderij. NMV betwijfelt deze 
overschrijding omdat de melkveesec-
tor door het fosfaatreductieplan fors 
gekrompen is sinds 2016. Met de fos-
faatproductie zitten we bovendien ver 
beneden het sectorplafond. NMV zal 
de onderbouwing van de CBS-cijfers 
doorrekenen met behulp van de com-
missie mest/water en externe des-
kundigen. 11 april aanstaande zijn we 
door het ministerie uitgenodigd voor 
overleg

Het zijn voorlopige cijfers wordt door 
het CBS gesteld, daarom gaat NMV de 
onderbouwing hiervan kritisch bekijken. 
We hebben bij de gepubliceerde cijfers 
over 2018 met betrekking tot de fos-
faatproductie gezien dat we uiteindelijk, 
ondanks een eerdere hogere prognose, 
veel verder onder het plafond gebleven 
zijn dan aanvankelijk berekend was. Wat 
NMV betreft worden er niet direct maat-
regelen zoals een korting aangekondigd, 
zolang	 de	 defi	nitieve	 cijfers	 nog	 niet	
bekend zijn. We kunnen bovendien niet 
afgerekend worden op één extreem jaar, 
zoals 2018 met haar droogte. Er moet 

gemiddeld worden en de extremen eruit 
gefi	lterd.

Vooruit lopen op daadwerkelijke cijfers 
is daarom niet gewenst. We moeten 
er zeker voor zorgen dat we als sector 
weer onder het stikstofproductieplafond 
komen. Maar alleen als de berekening 
deugdelijk blijkt.
Naar aanleiding van de reactie van NMV 
heeft het ministerie op 11 april aanstaan-
de een technisch overleg georganiseerd. 
Hier zijn meerdere agrarische belangen-
hartigers voor uitgenodigd.

www.ggi.nl www.schutte-agra.nl
www.agrisun.nl
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Gewascodes grasland en gecombineerde opgave
In de RVO-brieven is er aandacht be-
steed aan de gewascodes voor gras-
land. Daar is NMV blij mee. Het gaat 
met name over de wijziging van blij-
vend en tijdelijk grasland naar natuur-
lijk grasland natuur / landbouw. Dit is 
van toepassing voor percelen met be-
perkingen op het gebied van bewei-
den en bemesten, en die met een N-
code welke in een natuurbeheerplan 
van de provincie staan.

Bij de categorie ‘natuurlijk grasland’ met 
als hoofdfunctie natuur, is de informatie 
op de site nog niet duidelijk. RVO gaat 

er op voorhand ten onrechte vanuit dat 
er overal dezelfde beperkingen op het 
gebied van beweiden en bemesten zijn. 
Bijvoorbeeld bij primaire waterkeringen. 
Verder is het zo dat de beperkingen om 
in opdracht van de waterschappen de 
grond tijdelijk niet te gebruiken, samen 
vallen met het niet gebruiken van uw 
eigen grond. Bijvoorbeeld bij bepaalde 
weers- of hoog water-omstandigheden. 
De grootste hoog watercalamiteiten zijn 
tot nu toe altijd in een winterperiode ge-
weest wanneer er niet bemest wordt en 
er geen weidegang plaats vindt. Dat be-
tekent dat er al decennia geen feitelijke 
beperkingen worden opgelegd bij het 
gebruik van waterkeringen in het weide-
seizoen.
 
Derogatie
NMV mist nog het antwoord op de vraag 
of er door deze wijziging gevolgen ont-
staan voor de verdeling grasland en 
bouwland. Met andere woorden; worden 
percelen die zijn aangeduid als natuurlijk 
grasland gezien als grasland voor de-
rogatie. Dit is informatie die al vroeg in 
het jaar, toen de bedrijven hun deroga-
tievergunning aanvroegen, duidelijk had 
moeten zijn. Het is een ramp als deroga-
tie wordt ingetrokken, meer informatie is 
op korte termijn noodzakelijk. NMV ver-
zoekt RVO dit nader uit te leggen.

Het is NMV opgevallen dat de vragen, 
zoals die gesteld zijn in de gecombi-
neerde opgave, sturend zijn maar niet 
altijd voldoen aan jurisprudentie. De wet 
gaat	uit	van	specifieke	omstandigheden.	
Bij grond in een natuurbeheerplan met 
een zogenaamde N-code kan het ook 
gaan over eigen landbouwgrond en of 
pachtcontracten zonder beperkingen. 
Hetzelfde is aan de orde bij de primaire 
waterkeringen. Hierbij moet u alert zijn 
op beperkingen op de hoeveelheid mest 
(injecteren mag meestal niet, vaste mest 
vaak wel) en/of het waterschap zelf ook 
bemesten mag. 
 
Controleer goed
Het is en blijft een complexe zaak. Laat 
uw pachtcontracten bij twijfel controle-
ren door een deskundige. Of kijk op de 
website van RVO.

www.boutadvocaten.nl



De belangenbehartigers voor boeren 
in het aardbevingsgebied Groningen 
hebben gezamenlijk een brandbrief 
geschreven naar minister Wiebes. De 
aanleiding hiertoe was het eenzijdig 
afzeggen van een overleg door mi-
nister Wiebes (gesteund door de ge-
meenten en de provincie). Waarna 
vervolgens bleek dat dit overlegmo-
ment toch is benut om onderling te 
overleggen zonder afvaardiging van 
de agrarische sector en het Groninger 
Gasberaad.

Geachte minister Wiebes,

Afgelopen december heeft de heer 
Munniksma als voorzitter van de Agrari-
sche Tafel namens de leden van de tafel 
een aanbevelingsdocument overhan-
digd aan de drie overheidslagen. Hierbij 
is de afspraak gemaakt dat op 28 febru-
ari 2019 de reactie van de minister van 
EZK op de aanbevelingen met alle be-
trokken partijen besproken zou worden, 
zodat de minister van EZK tijd zou heb-
ben om zijn reactie voor te bereiden en 
onderling af te stemmen met de gehele 
agrarische tafel (inclusief  provincie en 
gemeenten)

Met verbazing en ontzetting hebben 
wij kennisgenomen van de eenzijdige 
afzegging door het ministerie van EZK 
(gesteund door de gemeenten en de 
provincie) op 27 februari. Deze verba-
zing en ontzetting zijn toegenomen 
toen wij vernamen dat dit overleg mo-
ment toch wordt benut door de overhe-
den om onderling te overleggen maar 
zonder de afvaardiging vanuit de agra-
rische sector en het Groninger Gasbe-
raad.

Het vertrouwen dat na een voorzichtig 
begin door de agrarische tafel weer op-
gebouwd was, is hierdoor ernstig be-
schadigd. Waarom nu niet mét maar wel 
óver de agrariërs praten? Ons bekruipt 
het gevoel dat de aanbevelingen van 
de Agro Tafel en daarmee ook de sector 
voor u van ondergeschikt belang zijn.

Wij hebben meerdere keren aangege-
ven dat een versnelling, de spreekwoor-
delijke ‘hand aan de ploeg’, nu echt 
noodzaak is. Wij staan in de startblok-
ken om constructief mee te denken over 
invulling  van de aangenomen moties 
(566	 Dik-Faber	 en	 574	 Stoffer	 en	 Nij-
boer) van afgelopen januari en de motie 
van Tweede Kamerlid Bisschop (Kamer-
stuk 33 529 en nr. 518 in 2018). Door 
het uitblijven van een reactie op de 
werkzaamheden die door de agrotafel 
zijn uitgevoerd voelen wij ons opnieuw 
in de steek gelaten en niet serieus ge-
nomen.

Om niet nog meer tijd te verliezen ver-
wachten wij dat de tweede geplande 
sessie van 11 maart doorgang vindt. Wij 
kondigen nu reeds aan dat wij met zijn 
allen present zijn op 11 maart om 11.30 
uur in het Provinciehuis te Groningen. 
Verder ontvangen wij graag op de kortst 
mogelijke termijn (u heeft immers zelf 
deelgenomen aan de sessies, de inhoud 
kan u niet vreemd zijn) alsnog een reac-
tie op de aanbevelingen.

Deze brief is ondertekend door NMV, 
NAV, LTO, GRAJK, Groninger Gasberaad, 
en Boerenbelang Mijnbouwschade.

5

Brandbrief aan minister Wiebes van EZK
Belangenbehartigers voor boeren in aardbevingsgebied verbijsterd

Minister Wiebes overlegt tersluiks
zonder agrarische sector

NMV heeft hekspandoeken van (3 bij 1 
meter) laten ontwerpen. Deze zijn han-
dig 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 le-
veren. 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. 

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar

NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws
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Wanneer u de BEX in gaat vullen zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Als u wilt afwijken van de geldende 
forfaits dan bent u als melkveehouder verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste cijfers. Omdat het rekenmodel achter de 
BEX gebaseerd is op melkvee met een gemiddelde verhouding tot jongvee (0,6), is de regel dat de forfaitaire fosfaatproductie 
op uw bedrijf voor minimaal 70% afkomstig moet zijn van melkvee. Voldoet u niet aan deze norm, dan kunt u geen gebruik 
maken van de BEX. De rekenmethodiek is dan niet meer toereikend voor uw bedrijf.

Let op bij invullen Bedrijfsspecifi eke Excretie (BEX)

Andere graasdieren op het bedrijf
Ook moet het aandeel van melkvee in 
de forfaitaire fosfaatproductie minimaal 
75% zijn wanneer u naast melkvee an-
dere graasdieren houdt. Hier moet u 
goed op letten of u aan deze verhouding 
voldoet. Overigens geldt deze voor-
waarde niet als de voerstromen (dus ook 
de voeropslagen) voor het melkvee ad-
ministratief en aantoonbaar gescheiden 

zijn van die voor de andere categorieën 
graasvee op het bedrijf.

Natuurterrein
Grasland (of natuurterrein) met hoofd-
functie natuur dat het bedrijf in gebruik 
heeft, dient in de BEX-berekening mee-
genomen te worden als tot het bedrijf 
behorend. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de correctheid van de 
gegevens. Voor een uitgebreid over-
zicht met alle voorwaarden en informatie 
omtrent de BEX verwijzen wij u naar de 
website van RVO, waar u de ´ Handrei-
king	bedrijfsspecifi	eke	excretie	melkvee´	
kunt downloaden.

Vanuit de commissies

Het ministerie wil het WOB-verzoek 
deels inwilligen en gaf in haar e-mail aan 
dat leden die een PAS-melding gedaan 
hebben een zienswijze in kunnen dienen. 
De minister legt hierbij niet uit wat per-
soonsgegevens zijn. Zij verwijst wel naar 
de wet Openbaarheid van bestuur maar 
op geen enkele manier naar de nieuwe 
Europese privacywet de AVG, waar het 
begrip persoonsgegevens veel breder 
is dan voorheen. Het ministerie van LNV 

attendeert dus alleen op plichten en niet 
op de rechten van de melkveehouders. 
De MOB wil onderscheid maken tussen 
agrarische en niet-agrarische PAS-mel-
dingen. Dit is economisch en sociaal 
rangschikken van beroepen. Daardoor in 
strijd met de AVG. Om die reden heeft 
NMV eind maart een ledenbericht ge-
stuurd met een concept zienswijze die de 
aangeschreven leden kunnen gebruiken. 
Het schijnt dat niet elk veehouderijbedrijf 

met een PAS-melding geïnformeerd is 
door LNV. Dit komt waarschijnlijk omdat 
er verouderde mailadressen zijn gebruikt 
of mailadressen van adviesbureau’s. In 
dat geval kan er kort buiten de 14 dagen 
gereageerd worden. 

NMV heeft inmiddels het ministerie op 
de vingers getikt vanwege het feit dat de 
privacyrechten voor melkveehouders te-
kort schieten.

WOB-verzoek van ministerie LNV
Verschillende leden ontvingen half maart een e-mail van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
In deze e-mail gaf de minister aan dat zij een verzoek Wet openbaarheid van bestuur (WOB) heeft gekregen van actiegroep 
MOBilisation for the Environment (MOB) over alle PAS-meldingen. NMV heeft haar leden een concept zienswijze gestuurd 
die zij hiervoor kunnen gebruiken. Daarnaast heeft NMV het ministerie gewezen op de zwakke positie van boeren als het 
gaat om privacyrechten.



Bij het lezen van de uitslagen van 
de provinciale verkiezingen, en 
daaraan gekoppeld de verkiezing 
van de Eerste Kamer, zou ik het 
kabinet wel een cursus koord-
dansen willen aanbieden. Daar de 
kabinetspartijen hun meerderheid 
in de Eerste Kamer kwijt zijn. Als 
NMV geven we het kabinet graag 
koorddans tips. Bij het koorddan-
sen gelden zeven basisregels:
1: Start niet te snel want dan zijn 

de laatste meters voor het kabi-
net stijl en wellicht te zwaar.

2: Houd het zwaartepunt laag, 
zodat het kabinet niet voorover 
valt maar het eindpunt haalt. 
Zoek daarbij contact met je om-
geving. 

3: Houd contact met het koord en 
loop niet op hoge hakken. Doet 
u dit wel, dan komt het kabinet 
ten val. 

4: Richt je ogen niet alleen op het 
doel, maar ook op de weg daar 
naar toe. Anders mist het kabi-
net dat doel. 

5: Let op het tempo en doseer de 
energie. De route die het kabi-
net wil nemen is zwaar.

6: Spreid de armen voor de balans 
want er moet worden gecom-
penseerd door het kabinet. Zo-

wel naar links als naar rechts.
7: Check het koord. Soms zal het 

kabinet moeten overstappen 
op een ander koord, als dit een 
beter gevoel geeft. Niet het 
koord maar het eind halen is 
het belangrijkste.

  
Nadat de kiezer had gesproken 
heb ik met verbazing naar de re-
acties gezien van de landelijke 
partijleiders. Sommigen hadden 
dik verloren maar praatten het 
verlies goed door vergelijkingen te 
trekken naar nog slechtere verkie-
zingen of peilingen in het verleden. 
Ook op de reacties van winnaars 
was wel het één en ander aan te 
merken. Het is ook niet gemak-
kelijk om als verliezer uit de strijd 
te komen en de winnaar de hand 
te schudden. Hetzelfde gaat op 
voor de winnaar, hij moet zich re-
aliseren dat elke overwinning een 
volgende keer ook een verlies kan 
zijn. Een ingetogen houding en 
respect voor de tegenstander in de 
politiek leidt tot betere samenwer-
king, welke wordt bepaald door de 
uitslag.

Ik wens onze provinciale bestuur-
ders veel wijsheid toe en hoop 
voor hen dat ze bij de volgende 
provinciale verkiezingen op hun 
eigen daden worden beoordeeld. 
De landelijke partijleden moeten 

zich bij hun leest houden en niet 
zoals bij de afgelopen verkiezingen 
de campagne bepalen. Hetzelfde 
geldt ook voor de waterschapsver-
kiezingen. Ik durf de stelling aan 
dat sinds de politiek zich bemoeid 
met de waterschappen, de kosten 
alleen maar zijn toegenomen. En 
nu probeert men de rekening door 
te schuiven naar de boer. Hetzelfde 
geldt ook voor de aanpassing van 
het belastingstelsel wat de Unie 
van Waterschappen wil invoeren.
Als NMV vinden wij het belang 
van de geborgde zetels in de wa-
terschapsbesturen cruciaal om tot 
een evenwichtige samenstelling 
van de waterschapsbesturen te ko-
men. Hierbij wel de kanttekening 
plaatsend dat de samenstelling van 
de geborgde zetels evenwichtig 
moet zijn vanuit alle 
landbouworganisa-
ties.
Want alleen op deze 
manier brengen 
wij het bestuurlijk 
al koorddansend tot 
een goed eind.
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Van de voorzitter...
Koorddansen
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Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak  

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

NMV@NMVnieuws 15 jan.
Inmiddels acht uur geweest en nog 
staat er een rij voor de ingang van de 
zaal te Nieuwleusen, waar NMV van-
avond ledenavond heeft met sprekers: 
@mvonmartels, @FemkeMarijeW en 
Herman Zonderland. Een avond over 
visie, (politiek) klimaat en eiwit van 
eigen land. Succes!

RVO AgrarischGeverifi eerd account@
Wil je graag met ons bellen over de 
#Gecombineerdeopgave, zonder 
wachtrij? Maak een belafspraak: geef 
aan wanneer het uitkomt en wij bellen 
je terug 

NMV op Twitter

Steeds meer koeien worden ziek van 
‘scherp in’ door rondslingerende blikjes 
of ander zwerfafval. Daarom heef NMV 
bordjes voor zwerfvuil ontwikkeld. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
burgers zelf, maar we hebben ervaren dat 
zij zich niet realiseren welke gevaren der-
gelijk 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?

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

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil
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MAINEnergie heeft inmiddels veel 
NMV-ers als vaste klant. De kracht 
van MAINEnergie zit in het per-
soonlijke contact en het vertrouwen 
van de klant. Als u klant wordt bij 
MAINEnergie	profi	teert	u	van	onze	
scherpe tarieven en onze overstap-
service. Wij nemen alle administra-
tieve rompslomp uit handen en ver-
zorgen de totale, naadloze over-
stap. Hierdoor blijft u te allen tijde 

verzekerd van levering 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 MAINEnergie. U kunt ons 
telefonisch bereiken op 088 - 08 09 
000 of per e-mail via sales@main-
energie.nl.

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 per provincie

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06	30007833	-	fl	evoland@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 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.

15 april
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
17 april
NMV-bijeenkomst in Zuidoost Nederland
eind april
NMV-bijeenkomst in Groningen
Medio mei
NMV-commissie vergaderingen

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 gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Word ambassadeur van NMV, maak uw collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer 
invloed. Als u uw collega lid maakt, 
ontvangt uzelf ook een bodywarmer. 
Geef u op bij het NMV-secretariaat,
tel. 06 213 22 313 of via onze site
www.nmv.nu.

Voor jonge melkveehouders onder de 
35 jaar is er een speciale actie: Schrijf 
je nu in en ontvang 50% korting op het 
eerste jaar van je lidmaatschap. Bovendien 
ontvang je maandelijks ons ledenblad 
‘Koebont’ en een NMV-bodywarmer!

De NMV voor en door melkvee-houders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!


