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Werkbezoek over emissiebeleid voor
overheidsinstanties
Vrijdag 24 mei organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA en het PBL. Deze bijeenkomst vond plaats op een bedrijf met 130 koeien van
de familie Meijer. Zij hebben een Aeromixsysteem in één van de twee mestkelders onder hun loopstal. Dat biedt de
mogelijkheid om in de praktijk te zien en ervaren wat een luchtbellen mixsysteem doet met mestkwaliteit. Bijkomend
voordeel is dat bij Aeromix niet meer machinaal gemixt hoeft te worden, en zo minder geur vrijkomt. De beleidsmakers
konden op dit bedrijf goed het verschil zien tussen het oude en nieuwe systeem, omdat dezelfde koeien hun mest in beide
mestkelders deponeren. Deze mest wordt dus geproduceerd met precies hetzelfde rantsoen. Meerdere beleidsmakers
gaven aan, nieuwe inzichten verkregen te hebben en meer open te staan voor bronoplossingen.
NMV wilde overheidsinstanties laten inzien dat er ook andere oplossingsrichtingen dan ‘end of pipe’ onderzocht moeten worden
als het gaat om het reduceren van emissies. Begin dit jaar bleek
een emissiearme vloer ertoe te leiden dat bij een boer in Markelo
een ontploﬃng ontstond, met desastreuze gevolgen van dien.
Deze veehouder heeft nu ook een vergelijkbaar systeem als Aeromix in zijn stal geïnstalleerd om herhaling te voorkomen. Vervolgens ontvingen wij van een andere ongeruste melkveehouder een
mail, omdat hij ook een emissiearme vloer heeft en er zorgwekkende meetresultaten op zijn bedrijf gemeten werden. Deze boer
heeft het gevoel op een (tijd)bom te leven en werken.
Tijdens dit werkbezoek legden deze drie boeren vanuit de praktijk hun situatie uit. Er waren verschillende afgevaardigden van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO,
NVWA, het PBL, provincies en bestuurders vanuit de sector. Naast
de praktijkverhalen werd er een toelichting gedaan door Joachim
Tuenter over emissiebeleid en vertelden Hans Wildebeest en
Brecht Sentobin van Vogelsang (voorheen Bos Benelux) iets over

hoe mestgassen zich in mestkelders gedragen, en wat de werking
is van het Aeromix systeem.
Voorafgaand aan het middagprogramma kwam de voorzitter van
de Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu iets vertellen over zijn
omslag in denken als boer zijnde. Daarna vertelde Henk Heida
nog over emissiemetingen en mestonderzoeken en dat men hier
met het rantsoen voor de koe een groot verschil in kan maken.
Vervolgens werden verschillende mestaanwendingmethodes in
de praktijk gedemonstreerd, waarbij ook het verschil in mestkwaliteit van de twee mestkelders duidelijk werd, de Aeromix mest
gaf aanzienlijk minder geuremissie dan de mest uit de gangbare
kelder.
Voor NMV was het een geslaagde dag waarop we met verschillende beleidsmakers het gesprek aan hebben kunnen gaan over
dergelijke bronmaatregelen. Meerdere beleidsmakers gaven aan
dat zij door deze inzichten anders zijn gaan denken, en meer
openstaan voor bronoplossingen.

Duurzame Zuivel Keten gaat koers verleggen
Extra toezicht ACM op zuivelverwerkers
Tijdens één van de laatst gehouden
vergaderingen van de Adviesraad
Duurzame
Zuivel
Keten
(DZK)
gaf voorzitter Buck tijdens zijn
openingswoord aan dat de grenzen
van dwang door zuivelverwerkers
namens de DZK waren bereikt. Het
proces van verduurzaming van de
melkveehouderij zal meer langs de weg
van beloning moeten lopen. Tevens
merkte hij op dat de zuivelverwerkers
te maken hebben met een kritische
Autoriteit Consument en Markt
(ACM). De zuivelindustrie krijgt te
maken met continu monitoring door
de ACM.

een restaurant extra groente of friet bij besteld wordt, dan wordt dat extra berekend.
Dat vinden we allemaal heel normaal.
Dat de ACM kritisch gaat meekijken met de
zuivelverwerkers kunnen we alleen maar
toejuichen want de collectieve dwang begon onacceptabele vormen aan te nemen.
Melkweigering leek het stopwoord van de
zuivelverwerkers te worden. Het is nooit
prettig op de vingers getikt te worden,
maar met deze wending komt alles hopelijk weer binnen acceptabele proposities.

Met gezamenlijke eisen en leveringsvoorwaarden van onze zuivelverwerkers was
het wachten op ingrijpen door de ACM.
Klachten van NMV en vele van onze leden
bij de ACM hebben daar zeker aan bijgedragen. Met het gevolg, extra toezicht op
het gedrag van de zuivelverwerkers, door
deze autoriteit.
NMV hoopt van harte dat de gewijzigde
koers van de DZK meer draagvlak en dus
meer resultaat zal opleveren.

NMV altijd gepleit voor vergoeding geleverde diensten
NMV heeft aangegeven bijzonder blij te
zijn met de draai naar beloning voor bovenwettelijke eisen. De DZK heeft mede
door de fosfaatperikelen nog weinig vooruitgang geboekt dus is het niet meer dan
wenselijk dat duurzaamheidsprogramma’s
op een ander leest worden geschoeid. Met
belonen bereik je volgens NMV meer dan
met dreigen en straffen. Een redelijke beloning voor extra eisen moet wat ons betreft een normale zaak worden. Als er in

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
6-mei Technisch overleg fosfaatrechten bij Ministerie LNV
6-mei Verkiezingsdebat Europees landbouwbeleid
7-mei Adviesraad Duurzame Zuivelketen
7-mei Hoorzitting faunaschade
7-mei Werkbezoek SGP
8-mei Bestuurlijk overleg fosfaatrechten met ministerie LNV
9-mei Bestuursvergadering Stichting Weidegang
9-mei Stakeholdersbijeenkomst Kaderrichtlijn Water
9-mei ZuivelNL themagroep Onderzoek en Innovatie
13-mei Bijeenkomst commissie C&O
14-mei Overleg Intergrale borging / KoeMonitor
14-mei	Workshop “Insecten in het agrarisch gebied en de
Argus-telling”
15-mei	Vakbondenoverleg met NAV, Pluimveehouders vakbond en POV
15-mei	Stakeholdersbijeenkomst Herbezinning mestbeleid
Ministerie LNV te Den Haag
15-mei	Vergadering Maatschappelijke Begeleidingsgroep in
kader GLB
15-mei Bijeenkomst Werkgroep Agrarische Tafel
16-mei Werkgroep kadavertarieven
17-mei Bodemdaling Noord Holland
17-mei	Overleg met LTO en Cees Veerman over veenweidekwestie
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20-mei DZK vervolg bestuurdersoverleg
21-mei Technisch overleg fosfaat op ministerie LNV
21-mei	Deskundigenoverleg extra maatregelen voer melkvee
met ministerie LNV
22-mei	Bijeenkomst verbeteren dataverzameling voer en management; beweiden
22-mei DZK bestuurdersoverleg met ministerie LNV
22-mei	Bijeenkomst Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij
23-mei Bijeenkomst Klankbordgroep Rijn-Oost
23-mei	Conferentie over Vernieuwing GLB en het Nationaal
Strategisch Plan
23-mei KNB event “Boer en Biociden”
23-mei	Deskundigenoverleg extra maatregelen mestaanwending
24-mei Vergadering Programmateam IBR BVD
24-mei	NMV werkbezoek voor LNV, PBL, RVO, RIVM, NVWA,
NZO, agr. vakbonden, etc.
24-mei Netwerkbijeenkomst Wetterskip Fryslân
28-mei DZK adviesraad breed overleg
28-mei NMV-contactpersonendag
29-mei Overleg europees voorstel tot meer markttransparantie
31-mei Bijeenkomst commissie mest/water

Verkiezingsdebat Europees Parlement
Op 6 mei vond in de Schakel in Nijkerk
een debat voor de verkiezingen van
het Europees Parlement (EP) plaats.
Het debat ging over het Europees
landbouw- en handelsbeleid en
had als titel: ‘Hoe te komen tot
een eerlijke prijs voor een eerlijk
landbouwproduct?’
Het debat werd georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument (ABC), NMV,
NAV in samenwerking met Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP). Aan
het debat werd deelgenomen door de
volgende kandidaten voor het Europees
Parlement:
Jan Huitema (VVD), Tineke Strik (GroenLinks), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Geert Ritsema (SP), en Bert-Jan Ruissen (SGP). Helaas moest Annie ScheijerPierik (CDA) zich op het allerlaatste moment afmelden wegens ziekte. Het debat
werd door ongeveer 75 mensen bezocht.
Vier thema’s
De debatten vonden plaats aan de hand
van vier thema’s welke telkens door één of
meerdere inleiders besproken werden. De
spits werd afgebeten door Platform ABC
voorzitter Hans Geurts die uiteen zette
waarom boeren geen kostendekkende
opbrengstprijzen krijgen, ondanks dat
politici van links tot rechts aangeven een
goed inkomen voor de boer belangrijk te
vinden. De belangrijkste oorzaak is dat het
GLB volledig afgedwaald is van haar oorspronkelijke doelstelling; van een stabiele
markt en redelijke inkomens. Het GLB is
de afgelopen 25 jaar volledig afgestemd
op het vrijhandelsbeleid en liberalisering
van de wereldmarkt. Het stabiliserende en

prijs ondersteunende markt- en prijsbeleid
is bijna volledig afgebroken en vervangen
door directe betalingen. Het lijkt er op dat
het GLB alleen nog gaat over hoe dit geld
te verdelen.
Boeren willen echter kunnen leven van
de producten die zij produceren en willen
niet afhankelijk zijn van betalingen van de
overheid. De oneerlijke concurrentie die
ontstaat door enerzijds hoge kosten voor
milieu, klimaat en dierenwelzijn en anderzijds het binnenlaten van producten die
hier helemaal niet aan hoeven te voldoen,
is op de lange termijn niet vol te houden.
Vrijhandelsbeleid en een duurzame landbouw met kostendekkende prijzen gaan
niet samen, aldus Hans Geurts. Hij riep
de politici op terug te keren naar een fatsoenlijk markt- en prijsbeleid en vroeg hun
steun voor het MVP plan van de European
Milk Board (EMB) dat een nieuwe crises
in de melkveehouderij moet voorkomen
door indien nodig de melkproductie te
verminderen.
De politici gaven inderdaad allemaal aan
een goed inkomen voor de boer belangrijk
te vinden. Tineke Strik (GL) wilde dit vooral
realiseren door extra beloningen via het
GLB voor extra inspanningen. Bij hetzelfde
GLB totaal bedrag is dat echter niet meer
dan een herverdeling van het beschikbare
geld. Jan Huitema ging niet echt op de inleiding in. De VVD is juist voor vrijhandel
en ziet vooral kansen door versterking van
de boer in de keten en concurrentieversterking. Meer hoopgevend was de reactie
van Bert-Jan Ruissen (SGP), hij gaf aan in
principe voor de vrije markt te zijn, maar
hier niet dogmatisch in te staan. Als de

vrije markt niet goed functioneert moet
via crisismanagement ingegrepen kunnen worden. Dit is precies wat de EMB met
het MVP geoogd. Geert Ritsema (SP) kon
zich ook vinden in de voorstellen om de
markt te reguleren voor kostendekkende
prijzen en bepleitte dat boeren vooral voor
de eigen regio (EU) moeten produceren.
Ook Anja Hazenkamp (PvdD) kon zich wel
vinden in de voorstellen, maar sloeg weer
door naar de andere kant door een forse
inkrimping van de dierlijke productie voor
te stellen.
De andere thema’s hadden allemaal relatie
met het vorige en behandelden de vragen:
- Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2021
effectiever worden ingezet om te
voldoen aan maatschappelijke eisen?
- Hoe te komen tot een échte kringlooplandbouw en Europese teelt van
eiwit- en oliegewassen?
- Is er een alternatief Europees beleid
mogelijk waardoor er minder polarisatie tussen boeren en milieuactivisten ontstaat en de EU positiever naar
buiten kan treden?
Nadat de politici hun visie gegeven hadden ontstond er een stevige discussie met
de zaal, waarin de emoties af en toe hoog
opliepen.
Uitslag verkiezingen
Door de uitslag van de verkiezingen op 23
mei kreeg de SP geen enkele zetel in het
EP en is Geert Ritsema dus niet gekozen.
Alle andere aanwezige kandidaten stonden wel op een verkiesbare plek binnen
hun partij en zijn dus in het EP gekozen.
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Fosfaatrechten, stand van zaken
veehouders en zoogkoeienhouders tegen
de zogenaamde “herbeschikkingen” op de
plank bij RVO.

Wij hebben Piet Stehouwer gevraagd
om een uiteenzetting te geven over
de stand van zaken van de bezwaarschriften in het fosfaatrechtenstelsel.
Hieronder een toelichting over de lopende procedures en de verwachting
daaromtrent:
Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden dat de fosfaatbeschikking bij u in de
brievenbus lag. Een groot aantal melkveehouders vond het aantal fosfaatrechten
te laag en heeft bezwaar aangetekend
bij RVO en/of een beroep gedaan op een
knelgevallenregeling of zich beroepen op
artikel 1 EP EVRM (de individuele disproportionele last). De behandeling van al
die bezwaarschriften heeft veel meer tijd
gekost dan er volgens de Algemene Wet
bestuursrecht voor zou moeten staan (12
weken), dit kwam deels door het grote
aantal bezwaarschriften, maar ook omdat
er soms nadere informatie moest worden
opgevraagd. Zo ontving ik medio mei 2019
nog een beslissing op een bezwaarschrift
dat ik in maart 2018 namens een cliënt had
ingediend. Maar ik ga er van uit dat inmiddels nagenoeg op alle bezwaarschriften
tegen de fosfaatbeschikking is beslist. Wel
ligt er nog een stapel bezwaren van vlees-
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Wat de beslissingen op bezwaar betreft
moet geconstateerd worden dat het overgrote deel ongegrond is verklaard, behalve
de bezwaren die zich richtten tegen fouten
in de registratie of de referentiegegevens
(maar dan gaat het meestal maar om enkele kilogrammen fosfaat). Verder zijn er
een aantal bezwaren van veehouders die
een beroep hadden gedaan op de knelgevallenregeling dierziekte of ziekte van de
ondernemer toegewezen, mits zij dit goed
konden onderbouwen aan de hand van
schriftelijke bewijsstukken.
Degenen die het niet eens waren met de
beslissing van RVO konden beroep aantekenen bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven (CBB), en dat is massaal
gebeurd. Onderstaand schets ik kort de
actuele stand van zaken, waarbij ik de belangrijkste categorieën langsloop. Ik rond
af met een opmerking over het verdere
tijdpad.
Individuele disproportionele last (IDL)
Op 9 januari 2019 heeft het CBB uitspraak
gedaan in de zaken van 7 veehouders die
een beroep hadden gedaan op een IDL.
In 6 zaken is het beroep ongegrond verklaard, in 1 zaak is het beroep op de IDL
gehonoreerd. Heel kort door de bocht
geformuleerd komt het er op neer dat
het CBB vindt dat de komst van productiebeperkende maatregelen, zoals het fosfaatrechtenstelsel, na de afschaﬃng van
de melkquotering , voorzienbaar was. Ga
je dan als ondernemer uitbreiden in stalruimte, dan doe je dat voor eigen risico.

Op deze beslissing is veel kritiek, want
echt eenduidige documenten waaruit je
als veehouder had kunnen aﬂeiden dat je
het risico liep de deksel op de neus te krijgen als je ging uitbreiden, zijn er eigenlijk
niet. Sterker nog: kort voor 2015 was het
beleid er nog op gericht dat grondgebonden melkveehouders de mogelijkheid moesten hebben om
te kunnen uitbreiden.
Kortom: de door
het CBB aangenomen
voorzienbaarheid is
ﬂinterdun.
Omdat dit een
erg onbevredi-

n bestuursrechtelijke procedures

Nieuw gestarte bedrijven
Voor zover ik kan overzien is RVO uiterst
terughoudend geweest met het honoreren van aanvragen van veehouders met
een nieuw gestart bedrijf. Ik heb beslissingen op bezwaar gezien met tenenkrommende redeneringen, waaruit je duidelijk
kunt aﬂeiden dat het beleid er op was gericht om aanvragen zo veel mogelijk af te
wijzen. Ook hier gaat het vaak om grote
belangen, en veel zaken zullen dan ook
aan het CBB zijn voorgelegd.

gende gang van zaken is en de belangen
levensgroot zijn, wordt overwogen om
deze materie voor te leggen aan het Europese Hof, maar dan moet er natuurlijk wel
een redelijke kans van slagen zijn. Er zal
een crowdfundingsactie worden opgestart
om de kosten te dekken, hier komt binnenkort nadere berichtgeving over.
Het is de bedoeling dat eerst
een procesadvies wordt
gevraagd aan een
gespecialiseerde
advocaat.
Maar al met al
heeft het CBB
voor wat betreft
de IDL wel de pi-

Het verdere tijdpad
Het afgelopen jaar heb ik vaak de vraag
gehad “hoe lang gaan die procedures
eigenlijk duren?”, wat natuurlijk een volkomen terechte vraag is want de onzekerheid over de aﬂoop van de procedure
zorgt voor slapeloze nachten. Met name
als de toekomst van het bedrijf in het geding is.
Ik stel voorop dat het CBB zaken zoveel
mogelijk tracht te bundelen en te rubriceren, om te proberen de meeste procedures
binnen een redelijke termijn af te ronden.
Voor de komende maanden staan er al diverse zittingen gepland, waarin – als het
een beetje meezit – rond of kort na de zomervakantie uitspraak zal worden gedaan.
De belangrijkste uitspraken zullen worden
gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Ook
al is uw individuele zaak nog niet behan-

deld, de uitspraken geven vaak wel een
beeld van hoe het CBB bepaalde artikelen
uitlegt. Dan hebt u soms wel een goede
indicatie hoe uw zaak er voor staat.
Maar dat alles kan niet wegnemen dat ook
het CBB moet roeien met de riemen die
zij heeft, de beschikbare menskracht is beperkt en het aantal in behandeling zijnde
fosfaatzaken is groot, terwijl er ook nog diverse zaken over het reductieplan moeten
worden behandeld. Onder deze omstandigheden valt het niet uit te sluiten dat
het soms wel meer dan 2 jaar kan duren
voordat uw beroep inhoudelijk wordt behandeld. In zoverre is de situatie wel een
beetje vergelijkbaar met de jaren ’80, toen
werd het CBB overspoeld met beroepen
inzake de melkquotering.
Hoe vervelend dat ook is, procederen kost
nu eenmaal (soms veel) tijd.
Piet Stehouwer
Bout advocaten

Foto: Gerrit Wermink

ketpaaltjes neergezet. Rechtsbijstandverleners focussen uiteraard met name op de
zaak waar het beroep op de IDL is gehonoreerd, maar het is duidelijk dat een zaak
alleen maar een kans van slagen heeft als
er méér aan de hand is dan een enkele investering in stalcapaciteit.
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NMV verzoekt Eerste Kamer om wetswijziging fosfaatrechten af te wijzen
De
minister
kondigde
vorige
week een spoeddebat aan om een
wetswijziging voor fosfaatrechten
door de Tweede Kamer te krijgen.
Omdat er op dit moment meer
fosfaatrechten zijn uitgegeven dan
het fosfaatproductieplafond ruimte
biedt, wil de minister de afroming op
fosfaatrechten verhogen van 10% naar
20%. Zij geeft aan dat dit vereist wordt
door de Europese Commissie om te
voldoen aan de staatsteunbeschikking.
Op dit moment is er 85,3 miljoen kilogram
fosfaatrechten in de markt voor de melkveehouderij. Dit aantal kan afnemen en
toenemen, de rechten nemen af door de
afroming op rechten. Deze rechten komen
te vervallen zo lang de rechten nog niet
in overeenstemming zijn met het plafond.
Daarnaast kan de overschrijding oplopen
omdat er nog steeds bezwaarprocedures
lopen waarbij door toekenning er weer
extra rechten uitgegeven moeten worden.
Ook zijn er rechten uitgegeven aan vrouwelijk vleesvee. Er is afgesproken met de
Europese Commissie dat de rechten die

zijn uitgedeeld op vleesvee niet meetellen
in het plafond voor de melkveehouderij.
Dit betekent dat er op dit moment nog
voor 400.000 kilogram fosfaat aan rechten
teveel in de omloop zijn. Om deze rechten
te reduceren stelt de minister nu voor de
afroming op 20% te zetten.
Spoeddebat
Hoewel er weinig tijd was hebben een
aantal bestuursleden van NMV de Tweede
Kamercommissie van Landbouw nog voor
het debat geïnformeerd over onze standpunten. Volgens ons wordt er niet zorgvuldig gehandeld in het fosfaatdossier.
Wij willen dat de minister zelf rechten uit
de markt op gaat kopen. Er moet nu geen
paniekvoetbal gespeeld worden Er is volgens ons geen wetenschappelijk verband:
De fosfaatrechten zijn geïmplementeerd in
het kader van de nitraatrichtlijn, en dient
een milieudoelstelling. Aangezien de werkelijke fosfaatproductie ruimschoots onder het productieplafond zit, komen we
de oorspronkelijke afspraak na. Een verhoging van het afromingspercentage leidt
volgens ons tot het tegenovergestelde ef-

fect: De handel in fosfaatrechten zal naar
onze verwachting eerder stagneren dan
toenemen, waardoor het beoogde gunstige effect niet gehaald zal worden. Er is
meer tijd nodig voor een goede oplossing
en wat ons betreft kan dit zonder overschrijden van milieudoelstellingen prima
verantwoord worden.
Helaas heeft de Tweede Kamer toch ingestemd met het wetsvoorstel, waardoor
NMV en de Dutch Dairymen Board (DDB)
samen om tafel zijn gaan zitten om de
Eerste Kamer nog tijdig te overtuigen niet
in te stemmen met dit wetsvoorstel. Deze
brief is namens onze organisaties gezamenlijk verstuurd. U heeft deze brief via
een ledenbericht ontvangen, zodat u ook
op de hoogte bent van onze gezamenlijke
standpunten en voorstellen. Ook kunt de
brief lezen op onze website: www.nmv.nu
Vlak voor het ter perse gaan van deze Koebont kwam het bericht binnen dat de Eerste Kamer helaas ingestemd heeft met het
extra afromen van fosfaatrechten.

Koudmerken (vriesbranden) alleen met
vrijstelling nog mogelijk
NMV heeft zich vele jaren ingezet
voor het behoud van koudmerken.
Werkbezoeken, bijeenkomsten en
samen met LTO en melkveehouders die
koudmerken een petitie aangeboden
aan de Tweede Kamerleden.
In december 2017 is door Rudmer Heerema een motie ingediend en aangenomen
waarin stond: “ bij de inwerkingtreding van
het gewijzigde besluit houders van Dieren
en diergeneeskundigen, in het belang van
dierenwelzijn, koudmerken uit te faseren,”
In een Kamerbrief van 5 februari 2018 heeft
minister Schouten laten weten dat het verbod op koudmerken op 1 juli 2018 zou ingaan. Maar dat er uitvoering gegeven zou
worden aan de motie en dat er een vrijstel-

www.boutadvocaten.nl
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lingsregeling zou komen, alleen voor melkveehouders, die op dat moment nog koudmerken toepassen. Bij beëindiging of overname van het bedrijf vervalt dit privilege.
Dus om te kunnen blijven koudmerken is
het van belang dat die melkveehouders
zich aanmelden voor de tijdelijke vrijstelling. Met deze vrijstelling mag u tot en met
31 december 2022 uw runderen blijven
koudmerken. Het Ministerie van LNV is wel
voornemens om deze vrijstelling te verlengen met 25 jaar.
Aanmelden
U vindt het aanmeldformulier voor vrijstelling op de site van RVO. Hier vindt u ook
meer informatie over koudmerken.

www.ggi.nl

https://www.rvo.nl/onderwerpen/
agrarisch- ondernemen/dieren-houden/
dierenwelzijn/tijdelijke-vrijstelling-vriesbranden.
Aanmelden kan tot en met 31 juli 2019.
Mening NMV
NMV verbaast zich over het feit dat RVO
het een tijdelijke vrijstelling noemt en dat
het ministerie van plan is om deze vrijstelling te verlengen met 25 jaar. Terwijl in de
Kamerbrief van 5 februari 2018 geen periode vermeld staat voor vrijstelling. Daarin
wordt alleen aangegeven dat de vrijstelling
vervalt bij beëindiging of overname van
het bedrijf. Over de duur van de vrijstelling
is wat NMV betreft het laatste woord nog
niet gezegd.

www.agrisun.nl

www.schutte-agra.nl

Spandoeken hekformaat
verkrijgbaar

Bij NMV zijn hekspandoeken van 3 bij
1 meter te bestellen. Deze zijn handig
om te bevestigen op een landhek. De
afbeelding van het hekspandoek zie eruit zoals op de foto. Het hekspandoek
wordt aangeleverd zonder frame maar
wel met elastieken.
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.

Van de voorzitter...

Een oneerlijke
vergelijking tussen
mens en koe
De koe is evenals de mens een zoogdier,
en beide grazen; de koe gras en de mens
informatie. De mens consumeert voedsel, daarbij komen gassen vrij. Veelal in de
vorm van CO2. Met een wereldbevolking
van 7.7 miljard een behoorlijk aandeel
zou je denken. Gelukkig hebben de Nederlandse autoriteiten de opvatting dat
verteren van voedsel en het produceren
van broeikasgassen die hierbij vrij komen
onderdeel zijn van de natuurlijke koolstofkringloop; er wordt immers geen enkele
nieuwe CO2 molecule uitgestoten die niet
kort hiervoor door de fotosynthese is vastgelegd in gewassen of gras (met dank en
hulp van de koe).
Vreemd vinden wij het echter dat aan de
Nederlandse klimaattafel deze opvatting
van de koolstofkringloop alleen voor de
mens geldt, en niet voor vee waarvoor
exact dezelfde randvoorwaarden en redenering op gaat. Misschien dat deze opvattingen nog leiden tot Kamervragen omdat
deze misvatting een reden moet zijn voor
elke doorgewinterde, dierminnende politicus om in de pen te klimmen om deze dis-

criminatie van dieren ongedaan te maken.
Wil men aan de klimaattafel komen tot
echte oplossingen, dan zal de oplossing
ook moeten komen uit meer vastlegging in de bodem. Daarnaast zal bij het
verminderen van uitstoot de focus meer
moeten liggen op beperking van de fossiele brandstoffen zoals steenkool olie en
gas. Vooral dit laatste zal de Groningers
als muziek in de oren klinken, maar ook
steekt dit vreemd af bij de uitbreiding van
het vliegverkeer op Schiphol en Lelystad.
Als landbouw kunnen we de samenleving
de helpende hand bieden door de vastlegging van CO2 te bevorderen. Maar dan
dient dit wel aan te sluiten bij de minerale
kringlopen waarbij de koolstofkringloop
van zowel mens als dier met elkaar verweven dienen te zijn. De kosten van deze
transitie dient de overheid voor zijn rekening te nemen en de inspanning die de
landbouw hiervoor levert dient te worden
vergoed. Ook kan er door betere opslagen aanwendtechnieken van mest bij zowel
de koe als bij de mens nog veel worden
verbeterd voor een schoner en veiliger milieu.
NMV is op een erg laat tijdstip bij de uitwerking van een klimaattafel gevraagd.
Wij zien de oplossingen van klimaatproblemen in bronmaatregelen. Het is niet

de koe maar de mens die grotendeels de
oorzaak is van de klimaatverandering. Als
we in vergelijking met andere landen een
zwaardere doelstelling krijgen opgelegd,
dan tast dit onze kostprijs nog verder aan
die inmiddels tot één van de hoogste van
Europa is opgelopen. Als daar geen goede
compensatie tegenover staat houdt het
voor ons op. Als het gaat om CO2 eﬃciëntie behoren we tot de koplopers in de
wereld. Gaan we onze kostprijs nog meer
belasten dan zal het doek vallen voor veel
bedrijven en zal de productie zich verplaatsen naar landen met een lagere kostprijs, maar ook een hogere CO2 uitstoot.
We doen hierbij namens onze dieren een
appèl voor een eerlijker klimaatvergelijk,
zodat ze kunnen blijven
grazen in de echte kringlooplandbouw.

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 - 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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Sector weer dupe door politiek
en ministerieel geblunder
Op woensdag 29 mei ’19 heeft de
Raad van State uitgesproken dat het
Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) niet gebruikt mag worden als
toestemming voor activiteiten die
stikstofuitstoot hebben. NMV is altijd positief kritisch geweest. Met
name op de juridische houdbaarheid ervan, daar milieuorganisaties
al jaren verleende natuurwetbeschermingsvergunningen aanvechten. Choquerend en in strijd met de
hele kringloopgedachte is de uitspraak dat beweiden en bemesten
niet vergunningsvrij is nabij Natura
2000 gebieden. Dit is voor NMV onacceptabel en gaat dan ook oplossingen en aanvullingen inbrengen.

uitspraak. Het zogenaamde voorzorgbeginsel uit de Habitatrichtlijn betekent dat nieuwe projecten van wegen,
industrie en woningbouw waarschijnlijk voortaan weer via zwaardere criteria beoordeeld moet worden.
NMV is altijd kritisch op de onderbouwing van modellen. NMV heeft
dan ook grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad
van State. NMV is van mening dat de
echte oplossing moet worden gevonden in correcte wetgeving gebaseerd
op alle bronnen van stikstofemissie.
Het voorzorgsbeginsel uit de Habitatrichtlijn is desastreus voor de totale
economie van Nederland. Een versoepeling van de richtlijn is noodzakelijk.

Voor NMV zijn beweiden en bemesten
activiteiten die altijd al plaats hebben
gevonden, zijnde bestaand gebruik,
dus is een vergunningsplicht onacceptabel! De minister heeft in een Kamerbrief laten weten snel terug te komen
op de gevolgen van deze dramatische

NMV zal zich verder verdiepen in de
gevolgen van deze uitspraak en komt
met mogelijke oplossingen en invullingen.
We houden u zeker op de hoogte van
de ontwikkelingen.

NMV op Twitter
Chris VanBalen@Chris_van_balen 4 juni
Is de PAS eigenlijk niks anders geweest dan een middel om de agrarische sector,
ruimte te laten maken voor andere stikstof bronnen ( verkeer en industrie ) ???????
Want hoe kan stikstof nog een probleem zijn in een krimpende sector, met alle stikstof
beperkende maatregelen....
14 juni
Algemene Ledenvergadering (ALV) in Ouderkerk aan de Amstel
17 juni
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk
medio juli
NMV-commissievergaderingen

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

NMVinformatie

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.

