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Algemene ledenvergadering van de
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Vrijdag 14 juni 2019 vond de Algemene
ledenvergadering (ALV) van NMV plaats
bij de familie Meijer te Ouderkerk aan de
Amstel. Het werd een goedbezochte ALV
waarbij zo’n 70 leden de moeite namen
om hierbij aanwezig te zijn. De voorzitter
opende de vergadering met de jaarrede.
Hierin zette hij uiteen met welke uitdagingen we als sector en NMV het afgelopen
jaar te maken gehad hebben. Kalverenfraude, ZuivelNL, het aanpassen van het
belastingstelsel van de waterschappen.
Ook hebben we de NMVisie afgerond en
gepresenteerd. Daarnaast waren we actief
binnen de NH3-coalitie, het PAS-dossier,
zijn we aangeschoven bij de uitwerkgroep
van klimaatmaatregelen van de zuivel en
zo zijn er nog veel meer zaken te noemen.
Het was een druk jaar en het ziet er naar
uit dat de onderwerpen waar we actief in
moeten zijn alleen maar zullen toenemen.
Bertus Doppenberg, secretaris, zette het
jaarverslag uiteen. Daarna zijn de officiele stukken doorgenomen en allen vastgesteld. Het was een interactieve vergadering

waarbij verschillende leden hun vragen
inbrachten en in gesprek gingen met het
bestuur over PAS, I&R en fosfaatrechten.
Werkbezoek op dezelfde locatie
Twee weken eerder was NMV al op deze
locatie met een delegatie beleidsmakers
van ministerie LNV, NVWA, RVO, PBL en
decentrale overheden. We hebben voor
deze locatie gekozen omdat de familie
Meijer een Aeromix-systeem in één van
de mestkelders heeft. Daarbij zijn er twee
aparte mestkelders onder dezelfde stal,
waarvan één zonder Aeromix. Hierdoor
kun je de mest in beide mestkelders goed
met elkaar vergelijken: De mest is geproduceerd door dezelfde koeien die hetzelfde rantsoen gevoerd krijgen. Het verschil
is significant en dat hebben de leden op
de ALV ook kunnen zien en ruiken. Vanuit
NMV pleiten we al heel lang voor meer
aandacht voor bronmaatregelen en willen
deze boodschap graag breed uitdragen.
Na het officiële gedeelte licht Klaas Meijer, de melkveehouder waar we te gast

zijn, het Aeromix-systeem toe en vertelt
over zijn bevindingen rondom Aeromix
in de praktijk. Minder geuremissie, mooie
homogene mest, en vooral valt hem op
dat na het bemesten het land niet meer
vol zit met meeuwen. Hij verklaart dit
omdat het bodemleven deze mest beter
kan hebben, en de wormen daardoor niet
massaal de grond uit komen. Een beter praktijkbewijs van de werking kun je
niet vinden. Ook wordt er een video getoond over de dag van het werkbezoek,
deze kunt u online op onze website terugvinden! Na alle presentaties wordt de
barbecue geopend. Iedereen kan buiten
in het zonnetje bijpraten en zich te goed
doen aan heerlijk eten. De sfeer is goed
en ongedwongen. Er worden nieuwe verbindingen gelegd met mensen die zich
ook voor NMV in willen gaan zetten. Wat
ons betreft een meer dan geslaagde ALV.
Wij kijken weer vol energie uit naar het
komende jaar, waarin we samen zullen
proberen uw belangen zo goed mogelijk
te behartigen!
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Vermeende I&R-affaire en tweelingensoap, kost half miljoen
Tijdens het laatst gehouden overleg met RVO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) omtrent
de I&R-begroting bleek dat de hele vermeende I&R-affaire ruim een half miljoen euro heeft gekost voor de rundveesector. De kosten voor “klantcontacten” waren meer dan verdubbeld en bedroegen over het jaar 2018 bijna 1,2 miljoen euro.
Dit is de helft van de totale kosten voor het I&R-systeem.
Oedsen Visser en Jan Aantjes (beide lid van
de commissie Dieren) waren voor NMV
aanwezig bij het jaarlijks overleg met RVO
en LNV over de I&R-begroting en mogelijke aanpassingen en verbeteringen. De extra
kosten van de vermeende I&R-fraude kunnen gelukkig binnen de begroting en budget voor I&R worden opgevangen zodat
er over 2018 geen tariefsverhoging nodig
is. De tarieven blijven daardoor gelijk voor
de veehouders. De buffer van ruim 500.000
euro is wel verdampt. NMV heeft aangegeven dat de aanpak van LNV het I&R onnodig heeft belast met overbodige klantcontacten, herstel-, blokkade- en deblokkade
acties. Ook heeft NMV aangegeven dat op
het moment dat de minister of het minis-

terie spreekt over gezamenlijk overleg met
de sector, dat het dan ook daadwerkelijk
plaatsgevonden moet hebben.
Zo is met NMV niet gesproken over de
hoogte van de boetes bij I&R-overtredingen en ook niet over alle aanscherpingen.
Voor wat de boetes betreft is dit meestal
een zaak van het Ministerie van Justitie en
niet van LNV of RVO. LNV heeft direct kunnen toezeggen dat het op korte termijn
met ons en de andere sectorpartijen om
de tafel zal gaan om dit onderwerp door te
spreken. Ook is er over 2018 250.000 euro
uitgegeven aan een datasysteem (Bovex)
om het melden en verwerken van importdieren te vereenvoudigen. Nederland telt
jaarlijks bijna een
miljoen importrunderen
(voornamelijk nuka’s voor de
vleeskalverensector). Hun bijdrage in
de kosten voor het
I&R-systeem is minimaal (enkele eurocenten per melding).
NMV heeft daarom
gevraagd om hun
bijdrage in balans te
brengen met de gedane investeren.

LNV heeft toegezegd deze opmerkingen
serieus op te pakken. Tijdens de bijeenkomst wordt een overzicht geven omtrent
het meldgedrag, de aantallen herstelmeldingen en ook het oormerkverlies. Jaarlijks
raakt nog 15% van de dieren een oormerk
kwijt. NMV heeft gevraagd om een overzicht per leverancier. Als wij deze ontvangen kunnen onze leden hier hun voordeel
meedoen. Het is nu ook al mogelijk twee
oormerkleveranciers te kiezen zodat u onderscheid kunt maken in kwaliteit bijvoorbeeld voor vleeskalveren of dieren die u
aanhoudt voor eigen opfok.
Als laatste werd medegedeeld dat vriesbranden (koudmerken) blijft toegestaan
voor de huidige generatie die dit nu reeds
toepast. RVO – LNV doen een oproep aan
NMV om dit te melden aan hun leden
omdat RVO hier geen overzicht van heeft.
NMV-leden die nu koudmerken toepassen
moet dit melden bij RVO en ontheffing
aanvragen. Dit geldt dus voor de huidige
generatie boeren (op wiens naam nu het
UBN staat) daarna is het definitief afgelopen. Koudmerken op nieuwe bedrijven en
bij bedrijfs- overdracht is dus niet meer
toegestaan.
Meer vragen over I&R, mail naar commissie dieren: dieren@NMV.nu

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
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 € 7,50 per stuk
De totale verzendkosten zijn € 4,35
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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NMV vond voorzitter stuurgroep Landbouwpartijen Geart Benedictus bereid om een stuk voor Koebont te schrijven over
de Friese aanpak van veenweideproblematiek. Volgens NMV kan Friesland daarin als voorbeeld fungeren voor andere
delen van Nedrland.

VEENWEIDE: DE BOER MEE AAN HET ROER

Geart Benedictus
Voorzitter Stuurgroep Landbouwpartijen

Er is een bestuurlijk overleg veenweide
opgezet (het BOF, Bestjoerlik Oerlis
Feangreide) tussen de provincie, het
waterschap, de VFG (Vereniging Friese
Gemeenten), de natuurorganisaties,
de recreatiesector en de landbouw. De
landbouwpartijen LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV,
Feriening Biologyske Boeren Fryslân
FBBF, Federatie Polderbelangen Friesland, Agrarische Jongeren Friesland,
Het Friesch Grondbezit en Kollektievenberied Fryslân hebben een stuurgroep
gevormd die de input levert voor het
BOF en het Programmateam veenweide.
Essentieel in deze aanpak is dat BOF en
het programmateam gevoed worden
door klankbordgroepen voor thema`s
en uit de gebieden. In totaal zitten zo`n
60 praktische (melk)veehouders in 21
klankbordgroepen. De gezamenlijke
landbouw spreekt hierdoor met één
mond, laat zich niet uitspelen en zorgt
voor praktische inbreng en draagvlak in
de sector.

De Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2015 de Feangreideﬁsy (Veenweidevisie) vastgesteld met als kern
een generieke slootpeilverhoging zomer en winter op veengrond, het verbieden van kerende grondbewerking
op veen en in kansrijke gebieden komt
er nog een schepje boven op. Hier
kwam fel verzet van de landbouw; het
overleg met Wetterskip Fryslân en de
provincie werd gestaakt. Anderhalf
jaar later zijn de partijen weer aan tafel
gaan zitten aan de hand van 10 punten
die door de gezamenlijke landbouwpartijen zijn opgesteld.

Wat willen wij?
De gezamenlijke landbouw tornt niet
aan het door de politiek vastgestelde
doel: de bodemdaling vertragen. De
wijze waarop moet echter anders. Ons
uitgangspunt is dat de boeren willen
blijven boeren. Dat kan door: 1) een gereedschapskist met maatregelen om dat
boeren mogelijk te blijven maken; 2) het
opzetten van een volwaardige grondbank om ook andere opgaven (zoals biodiversiteit) of problemen in een gebied
(verkaveling, te nat, waterbeheer) aan te
kunnen pakken en 3) een goede schaderegeling in het uiterste geval als het niet

lukt om de gevolgen van de peilverandering via 1 en 2 op te vangen.
Waarom een eigen plan?
Diverse partijen zetten de landbouw
voortdurend in het beklaagdenbankje
of verdomhoekje (tegenwoordig ook
wel framen genoemd) met hele of halve
onwaarheden: landbouw is de CO2 vervuiler, veenweide = kolencentrale, veenweide CO2 uitstoot van 2 miljoen auto`s,
hoger peil dan geen uitstoot. Dat, aangevuld met futuristische luchtfietserij zoals
van de landschapsarchitecten van Places
of Hope, heeft de sector gedwongen
om met een eigen voorstel te komen.
Wezenlijk anders in ons voorstel is het
loslaten van de generieke aanpak; het
verschuiven van slootpeil naar de grondwaterstand onder het veen (die bepaalt
namelijk de oxidatie, niet het slootpeil);
maatwerk per bedrijf en perceel; draagvlak door van onder op te werken; een
integrale aanpak van alle broeikasgassen (dus ook van methaan en lachgas in
natuurgebieden); in stand houden van
effectieve hoogwatercircuits en een integrale aanpak.
Hoe willen wij dat doen?
Wij willen de veldkennis van boeren en
rayonbeheerders samen met die van
specialisten inzetten. Daarvoor is een
goede samenwerking met waterschap
en provincie nodig. Om de inklinking van
het veen te remmen, de CO2 uitstoot
te beperken en ons unieke polderlandschap met grazende koeien te houden is
de inzet van iedere boer in het veenweidegebied keihard nodig. Boer, sta ook
aan het roer!
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De visie van onze minister
Speech van NMV-voorzitter voor de Tweede Kamer

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak op donderdag 13 juni in op een rondetafelgesprek voor de commissie van Landbouw in de
Tweede Kamer. Onderwerp was; de visie van ons ministerie. Hierbij ook voor u de openingsspeech van onze voorzitter, waarin hij
vooral ingaat op het verdienmodel van boeren. Daarnaast hebben wij een position paper ingestuurd, waarin de Kamerleden kennis
konden nemen van onze uitgebreide standpunten inzake de visie. Deze is voor u terug te vinden op onze website www.nmv.nu.
Geachte voorzitter, bedankt voor de uitnodiging bij deze Ronde Tafel over de
Visie van onze minister. Ik ben Harm Wiegersma, en voorzitter van de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond. Ik ga vandaag
graag in op onze kanttekeningen bij de visie ‘Waardevol en Verbonden’. Waardevol
is een woord die impliceert dat iets waarde heeft. Uitgaande van het feit dat zonder de beschikking over voldoende voedingsmiddelen ergens honger heerst, en
honger in een samenleving ervoor zorgt
dat deze nooit kan floreren, dan denk ik
dat het woord waardevol zeker van toepassing is op onze landbouwsector. Zij
voorzien in een eerste levensbehoefte.
Toch blijkt dat een groot deel van die
waarde niet bij de mensen terecht komt
die zich dagelijks met hart en ziel inzetten
om deze waarde toe te voegen aan onze
maatschappij. Geachte voorzitter, ik ben
absoluut vóór een visie, maar bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond hebben
we sinds jaar en dag een slogan en die luid:
‘Inkomen, daar draait het om’. Daarmee
bedoelen wij niet dat boeren op geld beluste mensen zijn, die niet hard willen werken voor hun centen. Want dat doen ALLE
boeren. Maar het is van de zotte dat een

kalf die nu onze melkveebedrijven verlaat
vandaag de dag gemiddeld 80 euro opbrengt, terwijl in de jaren zeventig datzelfde kalf wel 300 gulden opbracht. We kunnen met elkaar vaststellen dat de boeren
alleen maar achteruit geboerd zijn, in een
tijd dat er steeds hogere eisen aan deze
boeren gesteld worden. Schaalvergroting
is het noodzakelijke gevolg. Maar ook dat
komt weer als een boemerang in de vorm
van verwijt terug bij dezelfde boer. Terwijl
alle andere schakels in de keten wél een dik
belegde boterham verdient hebben.

len blijven importeren uit landen die veel
lagere eisen aan de productie stellen, dan
zijn we alleen maar feitelijk bezig onze eigen sector om zeep te helpen.

Een visie om kringlopen te sluiten en zoveel mogelijk verliezen te beperken, daar
kan ik me achter scharen. Maar wat ik
vooral mis is hoe we met deze visie in de
hand ervoor gaan zorgen dat het uitvoerbaar en betaalbaar wordt voor degenen
die het uiteindelijke werk verzetten. Dat is
mij nog te vaag en vaak komt het er dan
op neer dat dit door de primaire producenten opgehoest moet worden. Terwijl
er tal van maatregelen aankomen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat. Het
houdt niet op. We kunnen best een transitie bewerkstelligen, maar begin dan echt
bij de basis en dát is het verdienmodel
van de boer. Zo lang wij voedingsmidde-

NMV@NMVnieuws 28 mei
Provinciaal contactpersonendag met
tijdens deel b @MichielPeters als spreker die ons het een en ander bijbrengt
over boeren irt politiek speelveld en
samenleving. Iedereen luistert aandachtig!

Boeren willen best meebewegen met de
eisen van de maatschappij, maar inkomen,
daar draait het om.

NMV op Twitter

Femke Marije @femkemarijew
Harm Wiegersma, van @NMVnieuws
geeft aan dat een toekomstvisie
begint bij de basis: het verdienmodel
van de boer!

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
4-jun
4-jun
5-jun
		
5-jun
5-jun
6-jun
		
11-jun
		
11-jun
11-jun
12-jun
13-jun
13-jun
13-jun
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Technische briefing over PAS
Agrarische Tafel mijnbouwschade Groningen
Overleg ABC Campagneplan en bijdrage aan TTIP,
CETA en landbouw-coalitie 2019
Sectoroverleg I&R 2019 Rund
DZK bestuurdersoverleg met ministerie LNV
Rondetafelgesprek over realisatie van toekomstvisie
van minister Schouten/LNV-visie
Bijeenkomst verbeteren dataverzameling voer en
management; beweiden
Seminar Hekkelman over PAS
Bijeenkomst KoeMonitor
Adviesraad Duurzame Zuivelketen vervolgbijeenkomst
Rondetafelgesprek met ministerie LNV
Boerenvisie op herijking mestbeleid
PMO (Platform Maatschappelijke Organisaties)
over het PAS

14-jun Algemene Ledenvergadering NMV
16-jun Bijeenkomst over actieplan destructietarieven en
		calamiteitsreserve
17-jun Overleg DG landbouw met directeur-generaal van
		
LNV, de heer J.M. Osinga
17-jun Stakeholdersbijeenkomst implementatie EU Richtlijn
		
Oneerlijke handelspraktijken
18-jun Afspraak met ministerie LNV over
		
Gecombineerde Opgave
21-jun Congres Vee&Logistiek Nederland
24-jun Notaoverleg met de minister over realisatie LNV-visie
26-jun Algemene vergadering ZuivelNL
26-jun Bijeenkomst verbeteren dataverzameling voer en
		
management; beweiden
28-jun Bijeenkomst over actieplan destructietarieven en
		calamiteitsreserve

Waarschuwing randvoorwaarden inzake I&R gehad?
Vanaf begin 2018 werden duizenden melkveehouders belast met beschuldigingen over vermeende I&R-fraude. Gelukkig
was het aantal fraudegevallen zeer klein. Op dit moment worden er brieven door RVO verstuurd met een waarschuwing
in het kader van de randvoorwaardenkorting.
Als u te maken had met een I&R-blokkade of NVWA-controle kan het zijn dat u
zo’n brief ontvangen heeft. In uw dossier
mijn.rvo.nl moet zichtbaar zijn, waar het
bij uw bedrijf over gaat.
De waarschuwingsbrief is niet opgesteld
in de vorm van een besluit waarop u
binnen 14 dagen bezwaar kunt maken.
Maar als de waarschuwing onjuist is of
niet te traceren is in uw dossier, adviseren wij u toch te reageren via een bericht
in mijn.rvo.nl. In een latere fase kan u
verweten worden dat u niet heeft gereageerd op de waarschuwing. In de tussentijd adviseren wij u secuur om te gaan

met het oormerken van runderen en het
bijhouden en bewaren van het register B
https://mijn.rvo.nl/runderen-melden.
Als de overtreding niet ernstig is en geen
direct gevaar voor de gezondheid, dan
kunt u een dergelijke waarschuwing krijgen. Als u binnen 3 jaar dezelfde randvoorwaarden opnieuw overtreedt, dan
past de RVO de randvoorwaardenkorting
alsnog toe. Als het over een eerste randvoorwaardenkorting in 2018 gaat kan de
korting uiteindelijk 3% worden. Bij opzet
(fraude) begint de korting met 20%.

Wat doet NMV?
Afgelopen jaar heeft NMV onder andere
Kamerleden en beslissingsbevoegden geattendeerd op het I&R debacle. Wij hebben hen gewezen op de toepassing in de
praktijk. (De onuitvoerbaarheid hiervan)
Ook in de werkgroep I&R van het ministerie heeft NMV gepleit voor minder regels.
Hierdoor is het kostbare, verplichte DNAonderzoek van tafel geveegd. NMV blijft
uw belangen behartigen. Onder andere
voor een versoepeld boetebeleid om buitenproportionele boetes tegen te gaan.
(Voor meer informatie, www.nmv.nu)

(Advertorial)

Wat betekent informatieplicht energiebesparing voor melkveehouders?

De Wet milieubeheer, het Energieakkoord en het Activiteitenbesluit zorgen ervoor dat alle bedrijven, en dus
ook melkveehouders aan steeds hogere milieu-eisen moeten voldoen. Er
wordt daarom als zakelijke gebruiker
van energie de komende jaren meer
van u verwacht.
De informatieplicht -ook wel meldplicht
genoemd- is onderdeel van deze extra maatregelen. Het stelt bedrijven die
meer dan 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken
verplicht om te melden welke energiebesparende maatregelen zij genomen
hebben die een terugverdientijd van vijf
jaar of minder hebben.

Wat wordt er van
u verwacht?
Het betekent dat u
begin juli 2019 aan
het bevoegd gezag
in uw regio moet
rapporteren welke
energiebesparende
maatregelen u heeft
genomen. Dit doet
u door via e-herkenning in te loggen op het e-loket.
Als
uitgangspunt
gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst
voor energiebesparing zoals die door de RVO is opgesteld
voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Voorbeelden van energiebesparende
maatregelen voor de melkveehouderij
zijn:
Energiezuinig koelen van melk
Elke melkveehouder moet zijn verse
melk koelen. Door de toepassing van
een voorkoeler wordt de zojuist gemolken melk onderweg naar de koeltank enkele graden afgekoeld. Hierdoor wordt
de koelinstallatie van de tank zelf minder
zwaar belast waardoor het energieverbruik daalt.

Op vollast aanstaan van vacuümpompen beperken
Een frequentieregelaar zorgt ervoor
dat er energie wordt bespaard omdat
de pomp niet meer toeren maakt dan
noodzakelijk en deze toch het juiste vacuüm in stand houdt. Deze maatregel is
van toepassing op de melkinstallatie.
Verbruik van ventilator beperken
In veel stallen hangen ventilatoren die
voor een aangenaam dierklimaat zorgen.
Deze ventilatoren hoeven niet continue
en/of op volle toeren te draaien. Door
een frequentieregelaar te installeren
wordt het debiet van de ventilatoren automatisch geregeld waardoor de luchtkwaliteit optimaal blijft, en er géén energie wordt verspild.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij als energiepartner van NMV helpen
u graag met onze kennis en expertise
met betrekking tot het bovenstaande en
al uw andere energievraagstukken. Samen met uw accountmanager bekijkt u
aan de keukentafel welke maatregelen u
kunt nemen om te voldoen aan de informatieplicht.
Wilt u weten wat onze accountmanagers
nog meer voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met
op klantteam@mainenergie.nl of telefonisch: +31 (0)88 08 09 100.
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Vanuit de commissies
NMV zet vraagtekens bij vriespuntbeleid FrieslandCampina
NMV is recent door verschillende leden
benaderd dat hen een leverantiestop
boven het hoofd hangt bij FrieslandCampina (FC) omdat zij niet voldoen
aan de aangescherpte norm van FC
voor het vriespunt van melk. NMV
vindt het ontoelaatbaar dat melkveehouders worden geconfronteerd met
een korting op melkgeld. Zeker omdat
bij meerdere situaties niet bekend is
of er sprake is van verwijtbaar gedrag
waardoor het vriespunt afwijkt.
Het vriespunt wordt bepaald om vast te
stellen dat er geen water aan de melk
wordt toegevoegd, maar er zijn aanwijzingen dat ook andere factoren, zoals
bovengemiddeld weiden, van invloed

kunnen zijn op het vriespunt waardoor
de norm mogelijk overschreden wordt.
NMV heeft contact gezocht met FC-voorzitter Dhr. Keurentjes en een brief gestuurd naar FrieslandCampina waarin wij
oproepen om tot een goede oplossing
te komen met hun leveranciers. De punten die wij in deze brief concreet hebben aangedragen zijn als volgt: (citaat uit
brief)
NMV verzoekt nogmaals met klem onderstaande zaken in acht te nemen:
• Opschorten norm aanpassing vriespunt,
• Gedegen onderzoek naar de oorzaken
van de afwijkingen,

• Bij onderzoek ook de kwaliteit van het
monsteren meenemen,
• Terugbetalen van de ingehouden korting op leveranties bij afwijking vriespunt,
• Stoppen met dreigen van melkweigering, tot alle onderzoeken t.a.v. vriespunt en kwaliteit van het monsteren
zijn uitgevoerd.
• Gezamenlijk met de betreffende leveranciers zoeken naar de beste oplossingen om problemen te voorkomen.
• Herstellen van vertrouwen tussen leveranciers en melkverwerker.
NMV probeert ook zelf gegevens boven
tafel te krijgen en houdt de vinger aan
de pols.

Concept PlanetProof niet dubbeldoelkoe-proof
MRIJ Oost hield 27 maart jl. haar jaarvergadering met aansluitend een studiedag over het thema geen melk zonder vlees
en beide niet zonder broeikasgasemissie. Ook NMV had hiervoor een uitnodiging ontvangen en was vertegenwoordigd
door Bertus Doppenberg.
Reden voor het thema en de uitnodiging
van een belangenbehartiger als NMV
was het feit dat bij de planetproofmelk
van Friesland Campina uitgegaan wordt

www.ggi.nl
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van Holstein koeien. Het gevolg is dat
dubbeldoelkoeien niet goed uitkomen
voor PlanetProof. Maar de werkelijkheid
is gecompliceerder.

www.agrisun.nl

MRIJ Oost had dan ook een spreker van
de WUR uitgenodigd om het één en ander duidelijk uit te leggen. Maar ook om
het uiteindelijk te kunnen verdedigen bij
Friesland Campina en belangenbehartigers. In het kort komt het er op neer dat
wat een dubbeldoelkoe aan melk te weinig produceert, het weer compenseert
met vleesproductie. Juist dat laatste
neemt PlanetProof niet mee in haar berekeningen. Heeft u belangstelling voor
het hele verhaal van Theun Vellinga en
Marion de Vries (beiden WUR) kijk dan
op de website van MRIJ Oost/Zuid: www.
mrij.nu. Bij nabeschouwing MRIJ dag
Oost vindt u drie doorklik-linken met
een duidelijke uitleg over dubbeldoel,
CO2 en planetproof. Nu maar hopen dat
ze het bij FC begrijpen, en ook daadwerkelijk overnemen. Ook voor NMV was dit
een leerzame dag. Uiteindelijk moeten
we het samen doen.

www.boutadvocaten.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 geleverd exclusief frame maar inclusief 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
zorgen wij dat het bij u geleverd wordt.

In de maand augustus komt er geen Koebont uit

NMV wenst u een goede zomer toe!
Van de voorzitter...

Uit de PAS

De recente uitspraak van de Raad
van State over het buitenwerking
stellen van het Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) leidt er toe
dat de vergunningverlening in Nederland op milieugebied volledig
aan de grond zit. Zelfs de nieuwe
luchthaven Lelystad airport kan zo
niet in gebruik worden genomen,
maar ook veel veehouderijen worden in hun voortbestaan bedreigt.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor
grote bouwprojecten.
Minister Schouten zei in een eerste
reactie dat het weiden en bemesten van onze cultuurgrond straks
vergunningsplichtig wordt. In onze
beleving is dit al een eeuwenlang
en oud ‘bestaand gebruik’ en staat
dit ook volledig haaks op de kringloopgedachte van de Minister. Als
een staat verstrikt raakt in zijn eigen
regels, en daar boeren en burgers
slachtoffer van maakt, dan valt dat
onder onbehoorlijk bestuur.
Er wordt van uitgegaan dat de veehouderij voor 90% verantwoordelijk
is van de uitstoot van ammoniak.
Helaas zijn dit berekende cijfers en
wegens de complexiteit van de verschillende vormen van stikstof niet

gemeten. Ook is ammoniak lichter
dan lucht. Het wordt tijd voor een
echt meetnet die de droge depositie gaat meten in de natuurgebieden. Ook zal de overheid het bewijs
moeten leveren wat de uitstoot is
van de veehouderij in plaats het te
berekenen. Ammoniak in de veehouderij ontstaat als urine en mest
zich vermengen, ook ontstaan er
broeikasgassen. Iets wat bijna in alle
moderne stallen gebeurt, een positieve uitzondering daarop vormt de
grupstal. Deze is helaas in de ban
gedaan en wordt uitgefaseerd met
behulp van de zuivelorganisaties en
de dierenbescherming.
Er zijn echter bronmaatregelen
zoals eiwitarm voeren, mestmixen
met lucht, toevoegmiddelen enzovoort. Deze toepassingen worden
helaas –onder andere door gebrek
aan controleerbaarheid- nog niet
door de overheid erkend. Wél
worden boeren verplicht om emissiearme vloeren in hun stallen aan
te brengen, waarin de mest verrot
in plaats van rijpt en waarbij zo nu
en dan een kelder explodeert met
alle desastreuze gevolgen van dien
(de laatste was in Markelo). En wat
gebeurt er met deze substantie als
de mest wordt gemixt en wordt
uitgereden? Gas kun je niet afvan-

gen, ervoor zorgen dat het niet kan
ontstaan is beter. Dát is goed voor
boer, koe en milieu.
Nu de overheid met haar problematische PAS zelf finaal uit de pas
loopt, zal zij dit volgens ons heel
anders in moeten richten. Ze moet
nu de kritiek uit onze geledingen,
het Mesdagfonds, maar ook dat van
onderzoekers zoals Hannekamp en
consorten ter harte moeten nemen.
Dit kan door de cijfers van het RIVM
eens te laten herijken waar volgens
ons een te forse foutmarge op zit.
Dan kunnen we het ammoniakgat
in ieder geval verklaren en dichten.
Dan blijft er ruimte vrij voor vergunningsvrij bemesten en beweiden
in een pragmatische
aanpak stikstof, wat
ruimte biedt voor
een vergunningsvrije
‘waardevol en verbonden’ kringloop.
En uitsluitend dán,
komen we weer
met zijn allen
in de PAS.
Ik pas

3

Spreekbeurt

NMVinformatie

Max de Jong uit Groningen hield zijn spreekbeurt op school.
Hierbij deelde hij onderstaande folder uit. Trots op deze boerenzoon!

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

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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Medio juli
NMV-commissievergaderingen

19 augustus
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

■ 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

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.

