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Protesten tegen provinciaal stikstof-beleid
NMV-ers spreken in op provinciehuizen
Op 14 oktober jl. reisden veel tractoren af naar de provinciehuizen om
hun ongenoegen te uiten tegen het
provinciale stikstofbeleid. De provincies, het IPO (Interprovinciaal Overleg) hadden zonder enig overleg een
provinciaal stikstofbeleid opgesteld
die nóg verder ging dan het landelijk
stikstofaanpak van minister Schouten.
Dit was een terechte reden tot actie.
Veel actieve NMV-ers hebben die dag
deelgenomen aan de gesprekken op
het provinciehuis.
Op 11 september jl. heeft NMV elke provincie apart aangeschreven naar aanleiding van het vallen van het PAS. In deze
brief gaven we onze standpunten weer
aangaande het stikstofbeleid. We hebben
de vastgelopen meldingen & vergunningen en vrijstelling beweiden & bemesten
benoemd. Maar ook gevaarlijke stalsystemen en extern salderen (geen saldering
naar vrije sector) zijn aangekaart. En uiteraard hebben we de Provinciale Staten
gewezen op het meten-is-weten beleid.

NMV spreekt in bij provincies
Regionale NMV-ers hebben ingesproken
bij bijna alle provincies. Ter ondersteuning heeft NMV een stikstofvisie met inhoudelijke punten gemaakt. Deze konden
de insprekers gebruiken ter voorbereiding van hun betoog waarin zij aangaven
dat de beleidsregels van de provincie met
betrekking tot stikstof te ver gaan en ingetrokken moeten worden.
Hieronder het verslag van NMV-bestuurder Marion Logtenberg uit Gelderland
over de protestactie in Arnhem:
Protest Gelderland
Op de Markt en rondom het provinciehuis
stond het helemaal vol met tractoren. We
werden goed ontvangen door de provincie. Gedeputeerde Peter Drenth was
hierbij aanwezig. Verschillende sprekers
lieten duidelijk weten dat de beleidsregels van de provincie met betrekking tot
stikstof te ver gaan en ingetrokken moeten worden. De heer Drenth gaf aan dat

hij ze niet ging intrekken maar wel in gesprek wilde met de sector. Hierop kwam
veel kritiek vanuit de boeren op de Markt
die op dat moment duidelijkheid wilden.
Als gevolg daarvan werd er toch direct
het gesprek aangegaan. NMV nam deel
aan het gesprek. In dit overleg werd duidelijk gemaakt aan de Gedeputeerde dat
de regels voor de landbouw geen stand
kunnen houden. In verband met vakantie
was overleg met Gedeputeerde Staten
niet mogelijk en kon de Gedeputeerde
de beleidsregels niet intrekken. Wel werd
toegezegd om ze op te schorten.
De volgende dag hadden we een langer
gesprek met Gedeputeerde Peter Drenth,
waarbij de onduidelijkheden en onzekerheden besproken zijn. Hierbij droegen we
oplossingen aan. Tijdens de Statenvergadering in Gelderland is ingestemd dat
de stikstofbeleidsregels voorlopig opgeschort blijven. NMV houdt in de provincie
de vinger aan de pols over het verloop
hiervan, u hoort van ons!

Jan Cees Vogelaar
over revolutie in de agrosector
Interview met Jan Cees Vogelaar
Jan Cees Vogelaar is een bekende binnen de agrosector. Nauw betrokken bij de oprichting van NMV in 1996 en vervolgens
was hij nog een enige tijd vakgroep melkveehouderij-voorzitter bij LTO. Inmiddels adviseert hij verschillende organisaties
én is hij voorzitter van het Mesdagfonds. Laatstgenoemde beheert overgebleven zuivelgelden en wendt deze aan ten
gunste van de zuivelsector. NMV sprak met Vogelaar over zijn visie op de huidige crisis binnen de agrarische sector, nu de
boerenprotesten niet meer van de lucht zijn en er een ware revolutie gaande lijkt in de agrosector.

Jan Cees Vogelaar

Er speelt momenteel veel in Nederland,
in het voorjaar de overschrijding van
het stikstofplafond , en nu we daar juist
onderzitten gaat het PAS onderuit. Hoe
zijn we in deze impasse beland?
De basis voor deze impasse is gelegd op
7 december 2016. Toen was het Kamerdebat over de invoering van de fosfaatrechten. Er is een nacht gedebatteerd,
maar er is destijds een verkeerde afslag
genomen.
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Welke afslag bedoelt u precies?
‘Er had toen voor een grondgebonden
melkveehouderij gekozen moeten worden, dat wil zeggen 2,5 GVE per hectare.
Dan was dit gezeik niet gekomen. Dat
is punt één. Het tweede punt is de invoering van het PAS in 2014. Vanaf het
begin heb ik, ook vanuit Mesdagfonds,
gezegd dat het PAS niet houdbaar en
onderbouwd is. We hebben er direct
op gehamerd dat het niet deugt, en de
onderbouwing juridisch niet houdbaar
is. Dit hebben we in de loop van de jaren diverse keren aangegeven richting
ministerie. Concreet nog in augustus
2016 en vorig jaar december. Met het
Mesdagfonds proberen we aan te geven
wat er mis is met de onderbouwing van
de ammoniakwetgeving. Dat geeft ook
onzekerheid bij de rechters, die zien dat
ook’.
Maar de fosfaatrechten zijn ingesteld
voor behoud van derogatie en voldoen
aan de nitraatrichtlijn, wat is de relatie
met het PAS, wat gaat om depositie op
natuurgebieden?
Een relatie tussen het PAS en de fosfaatrechten is dat beide beleid op rekenmodellen gestoeld is, en daar gelooft men
heilig in. Grondgebonden melkveehouderij had beiden kunnen begrenzen.
Ambtenaren op ons eigen ministerie
ontbreekt het aan de kennis van wat er
in landbouw, natuur en op een boerenerf
gebeurt. Er zijn daar vooral veel juristen

met boekjeswijsheid werkzaam, waarbij
de ambtenaren in korte tijd veel wisselen van functie. Daardoor blijft er een
gebrek aan volledige kennis van de dossiers waarbij bovendien de boerenpraktijk ook nog eens ontbreekt. Mensen
vragen mij wel eens, hebben we nu de
slechtste landbouwminister ooit? Ik antwoord dan steevast dat zij het slechtst
voorzien wordt van praktijkkennis. Dit
is ook een onderliggende reden dat we
als Mesdagfonds niet altijd in gesprek
gaan wanneer het ministerie ons ergens
voor uitnodigt: als het niet daadwerkelijk
bijdraagt komen we niet. Wetenschap
deugt, of deugt niet.
Vindt u dat de NGO’s teveel invloed
hebben?
Ja, dat is één. Er zijn een paar relevante
zaken. De invloed van NGO’s (organisaties die niet onder de overheid vallen,
onder andere milieuorganisaties red.),
maar ook bijvoorbeeld de Postcodeloterij. Die geeft heel veel miljoenen aan een
selecte groep; altijd een groen karakter
of bepaalde gedachtegang: Wakker Dier,
Natuurmonumenten, Natuur&Milieu et
cetera. Ze krijgen een overmaat aan financiering waardoor zij overijverig kunnen zijn. Daar kunnen de belangenorganisaties niet tegenop, want die budgetten zijn er niet in de landbouw. De
Postcodeloterij is daarmee politiek aan
het bedrijven wat zeer dubieus is: hoe
kan een orgaan met een loterijvergun-

ning zoveel invloed hebben. Daar zit een
bewuste strategie achter gevoed door
ideële overwegingen van de oprichters.
Het land móet “groener”, en dat wordt
vanuit de randstad bedacht.
We blijven als sector steeds in een crisis
hangen, hoe kan dat?
Er moet eenduidige en simpele regelgeving komen. Bretagne zoekt het bijvoorbeeld in de eenvoud van het systeem. In
Denemarken heb je wel een norm per
hectare, net zoals in Engeland en Ierland,
dat soort normen maken het wel eenvoudiger. Daar worden overschrijdingen
toegestaan zonder teveel maatregelen
zolang je binnen die bandbreedte blijft.
Maar Nederland wil zijn beleid teveel
verantwoorden op papier, dát is het probleem. Als er ergens een vinkje staat dan
is men pas tevreden de zogenaamde
vinkjes cultuur.
Toch zijn er al miljarden geïnvesteerd
om te voldoen aan alle milieudoelen,
maar deze lijken zich niet terug te vertalen naar zichtbare verbetering en erkenning, sterker nog; de discussie laait
hoger op dan ooit, waarom?
Het gebrek aan resultaat komt onder andere door de modellen waar men mee
werkt. Hierbij worden enorme onzekerheden en foutmarges geaccepteerd,
maar de afrekening vindt wel plaats
met tienden achter de komma. Over tegenstellingen gesproken, hoe krom wil
je het hebben. Men meet stikstof door
luchtconcentraties en met meetbuisjes.
Er wordt niet bepaald welke bron daarbij hoort. Dat moet nu wel gebeuren.
De Universiteit van Amsterdam gaat dat
doen in opdracht van Mesdagfonds. Een
onderzoek van 3 jaar naar stikstofdepositie en emissie.
Is dat geen mosterd na de maaltijd?
Mensen eten drie keer op een dag. Dat
is over drie jaar nog steeds zo. Er komt
altijd weer een maaltijd waar de mosterd
wel kan worden gebruikt Deze mosterd
heeft tenminste een goede houdbaarheidsdatum.

Dit dossier speelt al zo lang, komt er
ooit een definitieve oplossing?
Als je inderdaad depositie gaat meten
en je wéét waar je het over hebt, dan
heb je daar zekerheid over. De reden dat
het zo lang speelt is omdat we te weinig
weten. Modelberekeningen omrekenen
naar depositie, maar vertikken die depositie te meten. Dat vind ik wel bijzonder
in Nederland. Men wil het gewoonweg
niet onder het mom van dat het kostbaar
is. Maar de maatregelen die genomen
moeten worden zijn minstens zo kostbaar.
Momenteel loopt de afronding van de
herbezinning van het mestbeleid, wat
zou u Schouten adviseren nu te doen?
Maak een grondgebonden veehouderij.
Twee sporen: ofwel alles grondgebonden
of alles verwerken. Geen gedoe met KLW
en dat soort instrumenten. Dit alles valt
te realiseren in een transitieperiode van
zes of zeven jaar. Ik voorspel: Over tien
jaar praten we niet meer over stikstof en
niet meer over klimaat. Waar staan we
dan over tien jaar? Dan praten we over
biodiversiteit en voldoende recreatie en
ontspanning. Mensen willen de stad dan
ontvluchten. Het blijven maatschappelijk
aangewakkerde discussies en dan komen
we op het einde toch weer terug bij de
NGO’s. Die leven van het bestaan daarvan. Zij creëren die problemen graag zelf;
het is hun verdienmodel. Het is ook de
taak aan belangenorganisaties daar iets
tegen te doen, dus werk aan de winkel.

Post per
email
Wilt u snel op de hoogte
zijn van persberichten die
NMV uitbrengt? Of snel
actuele informatie ontvangen? Denk aan: recente
informatie over acties,
bijeenkomsten en stikstofmaatregelen.
Heeft u de 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.ggi.nl

www.schutte-agra.nl
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ZURE MELK TROFEE, het is aan u
We hebben in 2018 een jaarlijks terugkerende, ludiek opgezette, actie geïntroduceerd waarbij we een trofee uitreiken: De
ZURE melk trofee van NMV!
In januari 2019 is de trofee uiteindelijk
uitgereikt aan het PBL. Een orgaan dat
rapporteert over milieudoelstellingen,
maar in die rapportages soms ruimte
laat voor interpretatie, ten nadele van de
landbouw. Wie de nominatie nu verdient
is aan u. U kunt bepalen wie er genomineerd wordt.

Beste leden van NMV,
De melkveehouderij komt maar niet uit
deze crisis. Dachten we dat na implementatie van fosfaatrechten het einde van
onzekerheden in zicht was, blijkt hier nog
een schep bovenop te komen met stikstofplafonds en het vallen van het PAS.
De overheid heeft ondanks herhaaldelijk
waarschuwen van NMV steeds weer geblunderd en ook andere organisaties stellen diep teleur. Uiteindelijk kent dit dal
vele verantwoordelijken. Daar kopen we
nu niets meer voor, behalve dat het de
noodzaak illustreert goed naar de primaire
sector (dat bent u en zijn WIJ samen!!) te
luisteren.

Het wordt tijd dat wij als sector de handen
ineen slaan; het heft weer in handen terugnemen. De komende jaren worden wij
nog voor vele uitdagingen geplaatst; het
klimaat zal hier een prominente plek bij
innemen. NMV zal zijn uiterste best doen
om uw belangen hierin goed te behartigen. Samen streven we er naar dat boeren
nog een beetje leuk blijft. Gelukkig zijn
er meer mensen die zich voor onze sector inzetten. Maar tegelijkertijd zijn er ook
mensen die onze sector enorm schaden.
Van politici tot bekende Nederlanders. Van
particuliere organisaties tot overheidsinstanties. Daarom introduceren wij:
De ZURE melk trofee!

Met het uitreiken van deze trofee vragen
we aandacht voor de positie van melkveehouders. Ook willen we bewustwording creëren over de situatie waar onze
sector in terecht gekomen is, en welke
impact mensen of organisaties daarop
hebben (gehad). Het achterliggende
doel is om juist te verbinden en met elkaar in gesprek te gaan hoe ‘het zo allemaal gekomen is’. Uit het contact met
het PBL vloeiden bruikbare contacten
voort waarbij NMV in mei afgelopen jaar
een werkbezoek organiseerde die goed
bezocht werd. We rekenen erop dat dit
in de toekomst de dialoog open houdt.
Ga naar onze website NMV.nu en nomineer! Geef aan wie de ZURE melk trofee verdient en waarom. Of kom naar de
RMV-beurs in Gorinchem (stand D105)
en vul daar de bon in. Uit de genomineerden selecteert het bestuur uiteindelijk de ‘winnaar’. In januari zullen we deze
trofee uitreiken.

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
8-okt

Overleg commissie Communicatie & Organisatie

14-okt

Overleg stikstofbeleid provincie Overijssel

8-okt

Overleg Commissie Mest/Water

16-okt

Stakeholderbijeenkomst Drinkwater/

8-okt

Overleg Taskforce van ZuivelNL

		

Waterkwaliteit Stroomgebied Rijn-Oost

9-okt

Resultatenbijeenkomst: Boeren met toekomst in de

17-okt

Spoedoverleg Stikstofbeleid provincie Overijssel

		

Westelijke Veenweiden

21-okt

LB overleg

10-okt

Bijeenkomst Leveranciers Vereniging

21-okt

NMV overleg met FDF

		

Leerdammer Collectief

23-okt

Bijeenkomst werkgroep kadavertarieven kadavers 2020

11-okt

Inspraak stikstofbeleid provincie N-Brabant

24-okt

Overleg taskforce van ZuivelNL

11-okt

Overleg stikstofbeleid provincie Friesland

24-okt

Gezamenlijk belangenbehartigers overleg over

12-okt

Fair Milk Conference

		 stikstofproblematiek

14-okt

Sessie doelensysteem Natura 2000 door ministerie

29-okt

14-okt

Overleg stikstofbeleid provincie Groningen

eind okt Rundvee & Mechanisatiedagen Hardenberg
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Overleg waardetabellen melkvee

Kalversterfte
De afgelopen tijd is uit het overleg
tussen NMV-bestuurders en overheid
herhaaldelijk naar voren gekomen dat
men verwacht dat de melkveehouderij sector serieus werk gaat maken
van het terugdringen van de kalverensterfte.
Ruim 17% van onze kalveren is dood bij
de geboorte of sterft voor het de leeftijd van 2 jaar bereikt. Inmiddels wordt
duidelijk dat bij die 17% uitval ook kalveren worden meegeteld die in de kalverhouderij dood gaan. Dit is iets wat de

komende tijd moet worden rechtgezet,
maar als we zien dat bijna 10% van de
kalfjes op een melkveebedrijf doodgeboren wordt of sterft binnen 2 weken,
dan moeten we met elkaar de schouders
er onder zetten om hier een paar procenten vanaf te krijgen. NMV roept dan
ook op om met elkaar de uitval onder
onze jongste dieren trachten te verlagen, ook al vallen de opbrengstprijzen
niet mee. Er is op dit moment binnen de
melkveesector voldoende kennis aanwezig die u kan ondersteunen om de uitval
met enkele procenten terug te dringen.

Gaat het op uw bedrijf goed? Deel dan
uw vakmanschap met een ander. Lukt
het soms even minder, schroom niet uw
dierenarts of een adviseur te raadplegen.
NMV zet zich ondertussen hard in voor
een passende beloning in de vorm van
een goede nukaprijs. Het kan niet zo zijn
dat we als melkveehouders voor goede
kalveren van 50 kg slecht 1,50 tot 2 euro
per geleverde kilo lichaamsgewicht krijgen. Terwijl de opbrengstprijzen voor wit
of rosé kalfsvlees inmiddels ver boven de
4 euro liggen.

NWVA controles
De NWVA zal het komende jaar extra
aandacht besteden aan bedrijven met
een hogere uitval onder de jonge dieren. Hierbij zal vooral worden gefocust op hygiëne en biestverstrekking.
Hoe men dat gaat controleren is nog
onduidelijk.
Bij controles naar aanleiding van melkweigering, gemeld door de grootste
melkcoöperatie, bleek gelukkig in tweederde van de gevallen geen verwijtbare
oorzaken ter grondslag te liggen. NMV
zal de coöperatie dan ook aanspreken
op het feit dat melden aan NVWA bij
melkweigering in de meeste gevallen
ook kan worden afgedaan met bezoek
van buitendienstmedewerker aan het
betreffende bedrijf, om te controleren of
er geen sprake is van dierverwaarlozing.
Want er zijn hiervoor inmiddels voldoende data beschikbaar om dit uit te sluiten.

Uit dat overleg met de NVWA kwamen
meer zaken naar voren, onder andere
dat de aanpak van mestfraude nog onvoldoende is om er vanuit te gaan dat
verlenging van de derogatie aan Nederland een gelopen race is. NMV wil van
het ministerie weten of onvoldoende
aanpak van mestfraude te wijten is aan
het ministerie zelf en of er voldoende
inspanningen geleverd zijn om aan de
opdracht die door Brussel is opgelegd
ten aanzien van de voorwaarde tot verlenging van de derogatie, te voldoen.
Plastic in veevoeders
NWVA zal komende tijd ook extra alert
zijn op plastic in onder andere kuilgras.
Er wordt regelmatig gezien dat runderen, maar ook andere landbouwhuisdieren, voer krijgen, met name kuilgras of
hooi, met resten kuilplastic. Wees alert
dat uw dieren niet onnodig met plastic in

aanraking komen en verwijder het plastic
verpakkingsmateriaal voldoende!
V.K.I. formulier
NWVA meldt verder dat V.K.I. formulieren (formulier voedselketeninformatie)
bij geleverde dieren voor de slacht niet
altijd correct of volledig zijn ingevuld.
Hierbij zal vooral sprake zijn van vergissing maar ook vaak misinterpretatie van
de gestelde vragen op het V.K.I. formulier. Lees het formulier daarom goed
door om alle vragen juist te beantwoorden. Vaak is het geleverde dier wel geschikt voor de slacht maar ontbreken de
juiste gegevens omtrent de historie van
medicijngebruik of aanwezige spuitplekken. Onvolledig melden kan leiden tot
extra controle op uw bedrijf naar medicijngebruik en/of registratie. NMV komt
in een volgend Koebont terug op dit onderwerp.

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar
NMV heeft hekspandoeken van (3 bij
1 meter) laten ontwerpen. Deze zijn
eenvoudig 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. De boodschap is actueler dan ooit.
Het spandoek draagt daarnaast 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 gege-

vens naar: info@nmv.nu. Dan bestellen
wij een spandoek en zorgen dat het bij
u geleverd wordt.
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NMV beleidsmedewerkster burgert
Noord-Hollandse boeren in
land de Friese vlag gehesen. Op vrijdag
25 oktober was er zelfs een symbolische
vlagoverdracht tussen de Noord-Hollandse en Friese boeren op de afsluitdijk,
waarbij zij aangaven serieuze plannen te
hebben om bij Friesland te willen horen.
Er is zelfs een heuse petitie gestart om
de voornemens kracht bij te zetten, bij
5000 handtekeningen moet de samenvoeging van de provincies namelijk op
de agenda gezet worden. Inmiddels zijn
er 3500 handtekeningen opgehaald, dus
mocht u het initiatief nog willen ondersteunen kijk dan op www.petities.com.

Aan acties geen gebrek, naast alle
serieuze protesten vonden de NoordHollandse verzetsstrijders het tijd om
een ludieke avond op poten te zetten. Daarvoor organiseerden zij een
inburgeringsavond in café ’t Koetje in
Spanbroek.
Nu verschillende provincies hun boeren
massaal laten vallen door aangekondigde beleidsregels boven op landelijk
stikstofbeleid, wordt door heel Neder-

Inburgeringscursus Fries
Om direct opvolging te geven aan hun
plannen nodigden de Noord-Hollandse
initiatiefnemers twee Friese landbouwvoorvechtsters uit om een inburgeringscursus te komen geven. NMV beleidsmedewerkster Femke Wiersma reisde
samen met NMV-lid, Nynke Koopmans
(melkveehoudster en voormalig VVDstatenlid in Friesland) dinsdagavond 29
oktober af naar café ’t Koetje, om de
boeren aldaar in een avond klaar te stomen voor een definitieve verbinding met
het Friese land. Het werd een avond met
een ludiek karakter, maar een onmiskenbaar serieuze ondertoon. De Friese dames voelden de aanwezigen over allerlei
Friese uitspraken aan de tand, waarbij er
een link gelegd werd van de betekenis

van de gezegdes naar de actualiteiten in
de praktijk. Om de tongen enigszins los
te krijgen voor de Friese tongval hadden
de dames het Friese slokje mee: Sonnema Berenburg, wat goed in de smaak
viel. Het in-beren-burgeren verliep daarom ook uitstekend. Natuurlijk mocht een
redelijke vertolking van het Friese volkslied niet ontbreken op de inburgeringscursus. De aanwezige boeren zongen de
grote Friese trots na enkele malen oefenen dan ook uit volle borst mee. Aan
het einde van de avond wisten de aanwezigen zich te verrijken met een heus
‘Frysk’ paspoort, waar het Friese volkslied in gedrukt stond. Ook zat daar een
inschrijvingsformulier in van de stichting
‘Stikstofclaim’, die de paspoorten sponsorde. Stikstofclaim wil de overheid verantwoordelijk houden voor falend beleid, voor slechts 150 euro inleg kunt u
als boer meedoen aan de procedures.

NMV op Twitter
Bert van Dijk@reportfromNL 28 okt.
“Het Programma Aanpak Stikstof
was een trucage: op papier was er
een afname van de stikstofdepositie,
terwijl in werkelijkheid de depositie
toenam.” https://boerderij.nl/Home/
Blogs/2019/8/Opheffing-Natura2000-beste-oplossing-na-PAS-uitspraak-456801E/… Hetzelfde dreigt
bij aanpassing primaire energiefactor:
in 1 klap wordt op papier CO2-uitstoot verlaagd
Jan Cees Vogelaar@JanCeesVogelaar
2 nov. Als antwoord op @thierrybaudet Je hebt al weer gelijk @thierrybaudet niet jij maar wetenschappers zelf
doen afbreuk aan draagvlak en respect voor de wetenschap. Als je als
wetenschapper integer bent dan ga je
niet over verbeterpunten eigen werk
oordelen. Dan zeg je laat dat iemand
anders doen . Iets met schijn
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Succesvolle actie tegen vrijhandelsverdragen
Op 1 oktober heeft NMV samen met
de andere leden van de Landbouwcoalitie tegen de vrijhandelsverdragen een
actie gehouden op het Plein voor het
Tweede Kamer gebouw. Vanwege de
grote boerenprotestactie die dezelfde
dag plaats vond, mocht deze actie van
de politie eigenlijk niet door gaan. Een
aantal bestuurders, waaronder Hans
Geurts, NMV bestuurder en voorzitter
van Platform ABC, hebben toch doorgezet en overhandigde het opgestelde
Manifest aan meerdere Tweede Kamerleden. Ook is met hen het gesprek
aangegaan en is nadrukkelijk gewezen
op de negatieve gevolgen en gevaren
van de vrijhandelsverdragen als CETA
en Mercosur. Het manifest met bezwaren tegen de vrijhandelsverdragen is
uitvoerig beschreven in de vorige Koebont.

boer, maar vervolgens maken jullie beleid
dat dit onmogelijk maakt. Deze vrijhandelsverdragen zorgen er voor dat boeren
wereldwijd tegen elkaar uitgespeeld worden, zorgen voor oneerlijke concurrentie
en marktverstoring. Het aanbod afstemmen op de vraag en het realiseren van
kostendekkende prijzen wordt zo onmogelijk. Doorgeslagen vrijhandel en eerlijke
prijzen gaan niet samen. Stop met het
uitleveren van de landbouw voor andere
sectoren en andere belangen. Alle politici
die de boeren een warm hart toedragen
kunnen dit nu laten zien met hun stem.

meerderheid tegen in de Tweede Kamer.
Natuurlijk zal er zeker druk uitgeoefend
gaan worden om toch een meerderheid
voor te krijgen, maar zoals het er nu naar
uit ziet zal Nederland tegen CETA gaan
stemmen. In Brussel heeft dit al voor de
nodige ophef gezorgd. Het verdrag kan
dan niet volledig in werking treden. Wat
de gevolgen precies zijn is nog niet duidelijk. Zeker is dat hiermee ook Mercosur
en andere verdragen verder onder vuur
komen te liggen. Wordt vervolgd.

Het CETA verdrag met Canada is op dit
moment van belang. Voor het volledig
in werking treden van CETA is ratificatie
van alle lidstaten nodig. Nederland zal
binnenkort over CETA stemmen. CETA is
het eerste vrijhandelsverdrag in een hele
reeks van verdragen. Dit was dan ook de
reden om juist nu deze actie te houden.
Buitenhof
Kort na deze actie is NMV benaderd door
Groen Links (GL) om over het CETA verdrag te praten. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GL, ziet kansen om het Nederlands Parlement tegen CETA te laten
stemmen. In zowel de Eerste als Tweede
kamer is nog slechts een kleine meerderheid, vooral bestaande uit de coalitiepartijen voor het CETA verdrag. Zowel linkse
partijen als GL, SP en PvdD als rechtse
partijen zoals Forum voor Democratie en
de PVV zijn tegen. Er hoeven slechts enkele middenpartijen als PvdA en CU om te
gaan om een meerderheid tegen te krijgen. NMV verzet zich al jaren tegen het
doorgeslagen vrijhandelsbeleid en deze
kans om hier eindelijk succes in te bereiken is te groot om te laten liggen. Daarom
schuiven Hans Geurts en Keimpe van der
Heide (NAV) samen met Jesse Klaver aan
in het actualiteitenprogramma Buitenhof.
Stop CETA, stop doorgeslagen vrijhandelsverdragen
De belangrijkste boodschap richting politici is: Van links tot rechts hebben jullie
je mond vol van eerlijke prijzen voor de

Een stem tegen CETA, een stem tegen
Mercosur en tegen andere oneerlijke verdragen. Landbouw moet uit deze verdragen of ze moeten zo aangepast worden
dat ook de wijze van produceren reden
kan zijn om producten in de EU te weigeren. Alleen producten die onder dezelfde
of vergelijkbare condities geproduceerd
worden als in de EU mogen geïmporteerd
worden.
Partij van de Arbeid (PvdA) gaat om
De uitzending lijkt zeer succesvol. Al een
dag later laat PvdA weten tegen CETA te
gaan stemmen. Ook Christen Unie (CU) zit
op de wip, maar heeft nog geen besluit
genomen. Hiermee is er een meerderheid
in de Eerste Kamer gekomen tegen CETA.
Als de CU ook om gaat is er ook een

NMV op Twitter
Patrick Jansen @PatrickAJansen
25 okt.
In @trouw hekelt @robdewijk het
groeiende verzet tegen handelsverdragen als CETA. Internationale
machtsverhoudingen en groei van
de vrijhandel zijn veel belangrijker,
vindt hij, dan bescherming van de
Nederlandse boeren tegen oneerlijke
concurrentie.

Import kalversector
In de uitzending van Zembla over de
kalversector in Nederland werd gesteld dat de petitie tegen kalverimport was getekend door 4.000 melkveehouders. Met klem geeft NMV aan,
dat zij géén petitie heeft ondertekend.
Die indruk wordt wel gewekt, omdat een
DDB-bestuurslid, die tevens NMV-bestuurder is, werd geïnterviewd. Melkvee-

en kalversector hebben elkaar namelijk
hard nodig.
Dit neemt niet weg, dat de problematiek
van de gezondheidsrisico’s bij import van
dieren uit het buitenland bij NMV hoog
op de agenda staat. Dit kan en moet beter. Hieraan wordt ook in het bestuurlijk
overleg met het ministerie van LNV veel
aandacht besteed.

Daarnaast zijn de kalverprijzen van onze
eigen kalveren ronduit slecht te noemen.
Deze prijs staat in geen verhouding tot
de tijd en inspanning die het kost voordat een kalf van het bedrijf gaat. Het
wegvallen van vele veemarkten heeft
hier ook geen goed aan gedaan. Daarom
is NMV samen met Vee & Logistiek bezig
om hierin verbetering aan te brengen.

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.

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

Stichting stikstofclaim
Stichting stikstofclaim is onlangs opgericht om schade door wanbeleid op stikstofgebied te gaan verhalen op de overheid. De
stichting vertegenwoordigt alle veehouderijsectoren. Het bestuur van de stichting bestaat voor een groot deel uit (voormalig) NMVbestuurders en wordt ondersteund door een team van juristen en advocaten.
Stikstofclaim zal de schadeprocedures collectief oppakken. Naarmate er meer deelnemers zijn, kunnen meer procedures worden
gestart. Voor 150 euro kunnen ondernemers meedoen. De binnengehaalde schadevergoedingen worden toegekend aan de deelnemers. Binnen NMV is veel kennis over het verloop van stikstofbeleid en we zijn van mening dat de maat vol is! Dreigt u de dupe
te worden van het stikstofbeleid? Meld u aan: Stikstofclaim.nl!

Bekijk hieronder het uitgebreide persbericht van deze stichting:

Stickstofclaim gaat schade door onzorgvuldig handelen op overheid verhalen
De Rijksoverheid en de Provincies
staan op het punt stikstofmaatregelen
te treffen, waarbij miljarden euro’s aan
economische waarde van de agrarische
sector worden afgenomen. Met name
de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand
zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen
nemen op grond van de uitkomsten
van rekenmodel AERIUS van het RIVM,
dat een onzekerheid rapporteert in
de berekeningen van 50 – 100% (bron
RIVM) en nooit gevalideerd is met
metingen. De nieuwe juridische organisatie Stikstofclaim wil de schade die
het kabinet en gedeputeerde staten
gaan veroorzaken met onzorgvuldig
handelen, op de overheid verhalen.
De stichting die op 9 oktober aan haar
taak begint, zal alle veehouderijsectoren vertegenwoordigen. Het bestuur,
bestaande uit vertegenwoordigers van
de verschillende veehouderijsectoren,
wordt ondersteund door een team van
juristen en advocaten.
De zogenaamde stikstofbrief van 4 oktober van LNV-minister Carola Schouten en
het rapport Niet alles kan van de Commissie Remkes wijzen in de richting van
grote financiële schades voor veel bedrijven.

De volgende schades worden voorzien:
• Uit de stikstofbrief van minister Schouten kan het beeld ontstaan dat het aantal ‘piekbedrijven’ naar schatting 100
tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan
zet, die momenteel in kaart brengen
welke bedrijven teveel stikstof uitstoten
op aangrenzende natuurgebieden (op
basis van het AERIUS-model!). Uit de
handreiking voor provincies blijkt dat
de provinciale stikstofmaatregelen naar
schatting duizenden bedrijven zullen
treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee
• Bedrijven die binnen een straal van circa
1 km van natuurgebieden liggen, wordt
ontwikkelruimte afgenomen, waardoor
deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar worden.
• Latente ruimte, productierechten en/of
milieu-productieruimte worden afgenomen zonder (voldoende) financiële
compensatie.
• De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AEURUS, dat nooit getoetst is
met metingen en grote onzekerheden
kent (het RIVM rapporteert een onzekerheid van 50 – 100% op de depositieberekeningen). De Commissie Remkes
spreekt in zijn eerste advies van een
model dat in belangrijke mate is geba-

seerd op aannames.
In 2020 – 2023 zal de depositie worden
gemeten, de verwachting is dat de metingen tot andere uitkomsten leiden
dan het AERIUS-model. Bij overhaast
invoeren van maatregelen op grond
van aannames bestaat het risico dat
zaken in werkelijkheid anders blijken te
liggen. En ondernemers voor niets of
op de verkeerde kosten zijn gejaagd.
• De Commissie Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de veehouderij. De media
heeft hier veel aandacht aan besteed.
Naar nu blijkt, beschikken duizenden
bedrijven die stikstofoxiden uitstoten
(industriële bedrijven) veelal niet over
een Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was.
Deze bedrijven zijn daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in beeld,
en kregen ‘de volle laag’ van politici en
milieuorganisaties, wat imagoschade
heeft gegeven
Het bestuur bestaat uit: John Spithoven
(voorzitter, melkveehouderij en voormalig NMV-bestuurder), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij, NMV-bestuurder), Nynke Koopmans (penningmeester,
melkveehouderij, NMV-lid), Marcel Doesschot (intensieve veehouderij), Aalt den
Herder (pluimveehouderij) en Piet Faber
(pluimveehouderij).
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Opheffing Task Force NH3 van ZuivelNL
NMV vormt één front met agrarische belangenbehartigers
De Task Force NH3-groep van ZuivelNL had op donderdag 24 oktober overleg. Hier nam NMV aan deel. Tijdens dit overleg
werd erop aangedrongen om op zeer korte termijn een brief naar de minister en een persbericht te sturen vanuit de Task
Force. In deze brief werden op voorhand technische oplossingen aangedragen waar NMV ernstige twijfels over had. NMV
stemde dan ook niet in met de brief. Maar de naam van onze voorzitter werd wel genoemd als medeondertekenaar. Dat
leverde vragen op.
Zoals eerder bekend gemaakt, heeft
NMV reeds op 30 september jl. het lidmaatschap met ZuivelNL statutair opgezegd. Dit betekent wel dat NMV tot 1 januari aanstaande officieel lid is. Hierdoor
is de naam van onze voorzitter overgenomen. Het betekent niet dat NMV overal mee instemt.
NMV vond in dit geval de volgorde verkeerd. De minister moet eerst duidelijke
kaders uitzetten en dan pas kunnen we
met oplossingen komen. Niet andersom.
Want zijn wij überhaupt verantwoordelijk voor deze stikstofproblematiek? Dat
moet eerst helder worden.

NMV in samenspraak met FDF
Op de maandag ervoor, 21 oktober jl.,
had NMV een gesprek met NMV-er en
FDF-organisator Jeroen van Maanen.
Samen is het plan opgevat om alle belangenbehartigingspartijen van de Nederlandse landbouw uit te nodigen voor
overleg inzake de stikstofproblematiek.
Het doel hiervan is om gezamenlijk tot
een unaniem standpunt te komen. Farmers Defence Force (FDF) heeft de partijen uitgenodigd.
Dit overleg vond plaats op 24 oktober jl.
Op deze avond werd door meerdere partijen de conceptbrief van de Task Force

NMV op beurs Hardenberg
De NMV-stand is druk bezocht op de
Rundvee en Mechanisatie vakbeurs in
Hardenberg. We mochten veel geïnteresseerde melkveehouders maar ook
veel leden te woord staan in onze opvallende stand. Hartelijk dank voor jullie
komst!
Op de vraag aan onze leden waar we
als NMV kunnen verbeteren keken velen
wat vreemd op. Maar het is voor NMV
de perfecte manier om achter haar verbeterpunten te komen. Want als je dat
niet weet, kom je ook niet vooruit.

We kregen vooral veel waardering, daar
zijn we blij om. Maar als er iets verbeterd
kon worden dan was het de zichtbaarheid van NMV in de media en een actievere organisatie op provinciaal niveau.
Beiden goede punten om aan te werken. We zijn al twee jaar druk bezig om
meer activiteit op provinciaal niveau te
realiseren. Dit is ook noodzakelijk. Waar
vroeger veel besluiten landelijk werden
genomen, wordt tegenwoordig veel beleid op provinciaal niveau gemaakt. Wilt
u ons hierin bijstaan? Aarzel niet, laat het
ons weten!
26, 27 en 28 november verwelkomen
we u graag in Gorinchem!
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NH3-groep aangekaart. Ook hier werd
grote ongerustheid uitgesproken. Dit
leidde onder andere tot een persbericht
van Farmers Defence Force met bezetting van Friesland Campina als gevolg.
Task Force NH3 opgeheven
De commotie die hierdoor ontstond
heeft ertoe geleid dat ZuivelNL op 25 oktober jl. de Task Force NH3-groep heeft
opgeheven. Naast NMV hadden inmiddels ook andere leden van de Task Force
hun bedenkingen geuit op het conceptpersbericht, en besloten hun toestemming in te trekken.

Stikstofvisie NMV
Leidraad voor stikstofoverleggen
NMV heeft een stikstofvisie samengesteld. NMV-leden die betrokken zijn bij landelijke of provinciale stikstofoverleggen kunnen
hier gebruik van maken ter voorbereiding. Veel NMV-ers hebben deze visie al gebruikt tijdens de inspraken op provinciehuizen. In
deze leidraad voor stikstof staan oplossingen vermeld, maar ook zaken die we als melkveehouders niet willen. Uiteraard wordt erin
beschreven hoe we nu verder moeten na het afschieten van het PAS.
Tevens is er een naslagwerk van Wageningen University aan toegevoegd. Uit dit rapport blijkt onder andere dat ammoniakemissie
vanuit de veehouderij binnen 400 meter al neerslaat.
Wij hebben de stikstofvisie op onze website gezet. Maak er gebruik van!
nmv.nu/stikstofvisie-nmv/

Van de voorzitter...

Vindt Rutte
zijn Waterloo
in het stikstofdossier

Na twee boerenprotest-manifestaties,
met daarbovenop ook nog één van
bouwend Nederland, en vele regionale protesten om de noodklok te
luiden over de stikstofproblematiek
zou je mogen verwachten dat de
oplossing in zicht zou moeten zijn.
Helaas wordt er tijd gekocht door
te stellen op 1 december met een
oplossing te komen. Aangezien voor
de bouw ook nog de stof PFAS een
onmogelijke opgave oplevert, kan dit
wel eens Rutte zijn Waterloo worden.
(De slag bij Waterloo maakte in 1815
een einde aan het bewind van Napoleon Bonaparte. red.) Hopelijk beschikt het ministerie over voldoende
zelfreflectie om haar aanwijzing van
de Natura2000-gebieden nog eens
na te lopen. Deze moeten in overeenstemming gebracht worden met de
Brusselse Vogel- en Habitatrichtlijn,
in plaats van af te dwalen in eigen
natuurhobby’s. Waar inmiddels zelfs
het ‘bestaand gebruik’ in de vorm
van beweiden en bemesten van onze
lande onder een vergunningsplicht
valt. Het wordt tijd voor een crisis- en
herstelwet, voordat de Nederlandse

economie piepend tot stilstand komt.
Zodat we verschoond kunnen blijven
van Chileense toestanden.
Het aanstellen van Prof. Leen Hordijk
waarvan minister Schouten in een
Kamerbrief bekend maakt dat hij een
commissie gaat leiden om de meetmethoden van het RIVM te beoordelen is een regelrechte misser; Hordijk
is zelf werkzaam geweest bij het
RIVM. Ook de aanstelling van Gert
Jan Monteny, die de veiligheid van
emissiearme vloeren moet onderzoeken, hoort net als bovenstaande
aanstelling in de categorie van de
slager die zijn eigen vlees keurt. De
uitkomst zal dus op voorhand al
vaststaan. Het was beter geweest om
de laatste opdracht te geven aan de
onderzoeksraad van de veiligheid, die
ook onderzoek doet naar stalbranden. Bovendien zouden ze voor een
buitenlandse onafhankelijke onderzoeker moeten kiezen, die politiek
onafhankelijk is, en geen belangenverstrengeling heeft in Nederlandse
kringen.
Ook opmerkelijk is de suggestie
vanuit het Haagse om koeien een
gratis stofje van DSM op basis van
enzymen te verstrekken. Dit moet
de CO2 uitstoot met ongeveer 10%
doen afnemen. Het lijkt verdacht
veel op een hocus pocus-oplossing.
En als we eens kijken wie de nieuwe

president van dit bedrijf is, dan blijkt
dit mevrouw Schippers te zijn, ook
wel bekend als voormalig minister en
vertrouweling van premier Rutte. Het
stofje heeft volgens ons nog geen
GMP-plus erkenning, en misschien
wordt het wel tijd om een vereniging
van kwakzalverij in de veehouderij op
te richten, die zich gaat richten op de
voeradditieven die in een soort grijs
gebied op de markt worden gebracht.
Er tekent zich een brede landbouwcoalitie uit alle sectoren af, die gezamenlijk naar buiten treden in het
stikstofdossier. Hierdoor wordt de
kans dat we tegen over elkaar worden
uitgespeeld verkleint. Wie weet bloeit
hier iets moois uit voort. Misschien
moeten we als landbouw de voormalig zorgconsulent Sander Spijker wel
inhuren om de kosten
die wij moeten maken
declarabel te kunnen maken. Dit in de
plaats van het stofje
van echtgenoot Edith
Schippers. Als deze
verstikkende crisis niet snel
wordt bezworen, vrees
ik een Waterloo voor
het kabinet
Rutte.
3

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

Onze contactpersonen staan voor
u klaar bij vragen, opmerkingen of
suggesties. Maar ook als u leden
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u,
uw boodschap ook mailen naar het
secretariaat. Aanmeldingen kunnen
tevens eenvoudig via onze website
gedaan worden via nmv.nu/lidworden/
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NMV op de beurs
Dit jaar staan wij weer voor u klaar op de beurs in Gorinchem om uw vragen te beantwoorden. Kom langs om met de bestuurders de laatste actualiteiten door te spreken.
En laat ons weten wat uw pijnpunt is. Dit is belangrijk voor ons. Op die manier kunnen
we beter uw belangen behartigen. Want wat NMV betreft is en blijft het:

NIET

MOKKEN maar KNOKKEN

Kom naar RMV Gorinchem!
op 26, 27 en 28 november
Standnummer D105
En…. voor u als NMV-lid staat er een mok klaar. Samen sterk!

Graag tot ziens!

medio november
NMV-commissievergaderingen
26 t/m 28 november 2019
Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem
17 december
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

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.

