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Unieke samenwerking om uit gecreëerde 
stikstofi mpasse te komen

Er wordt dus niet slechts ‘geshopt’ uit de 
maatregelen. NMV hoopt van harte dat 
de minister deze handschoen oppakt!
Een andere belangrijke vereiste is dat de 
overheid geld beschikbaar maakt voor de 
maatregelen.

Het Collectief  heeft op 20 november ’19 
haar rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ 
aan LNV-minister Carola Schouten en Pe-
ter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie 
Vitaal Platteland aangeboden.

Het rapport is te vinden op de site van 
de NMV. Zodra er belangrijke ontwikke-
lingen zijn laten wij het u weten middels 
ledenberichten via de mail.

Het Landbouw Collectief is een bijzonder 
en uniek bondgenootschap tussen 13 
boerenbelangenbehartigers en boeren-
protestgroepen. Begin november zijn de 
eerste ideeën met elkaar besproken om 
een gezamenlijke oplossing te vinden die 
ons uit de gecreëerde stikstofi mpasse 
kan leiden. Wel staat voor alle organisa-
ties vast dat de landbouw niet de oorzaak 
is van de impasse. Maar om schade aan 
de landbouwsector te voorkomen en om 
te zorgen dat heel Nederland niet in een 
economische crisis komt, wil het Land-
bouw Collectief daarvoor aan Rijk en de 
provincies handreikingen doen.

Maatregelen
Onder leiding van voorzitter Aalt Dijkhui-
zen is er, in een heel korte periode van 
slechts enkele weken, hard en zeer inten-
sief gewerkt om met een plan van aanpak 
te komen. Er zijn drie maatregelen opge-
nomen die praktisch uitvoerbaar zijn en 
direct eff ect sorteren: minder eiwit in het 
voer, extra weidegang én mest aanlengen 

met water. Het is van groot belang dat 
agrariërs zelf een keuze kunnen maken 
in de maatregelen die het best bij hun 
specifi eke bedrijfssituatie passen. In de 
varkenshouderij zal de stoppers- en sa-
neringsregeling op de korte termijn ook 
bijdrage aan stikstofruimte.

Voorwaarden
Het Landbouw Collectief stelt wel een 
aantal harde randvoorwaarden, zoals: 
vrijwillige deelname, geen generieke 
krimp, geen inperking van vergunningen 
(vergund blijft vergund), geen inlevering 
van rechten of gedwongen opkoop van 
bedrijven, één werkbaar beleid van Rijk 
en provincies, deposities gevalideerd met 
metingen, herijking Natura 2000-gebie-
den én spoedige invoering van een reële 
drempelwaarde, zodat ondernemers niet 
met een onnodige papierwinkel worden 
opgezadeld. Daarbij heeft het Collectief 
opgenomen dat het een totaalpakket is 
die de minister kan aanvaarden, of niet. 
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Meld wildschade en check faunaschade.nl

Meld schade. Is kosteloos!
Landbouwhuisdieren zijn over het alge-
meen rustig en daardoor een gemakke-
lijke prooi voor wolven die de weg van 
de minste weerstand kiezen. Helaas kun-
nen wij als belangenbehartigers, maar 
ook politici niets doen als u (dreigende) 
schade niet meldt in faunaschade.nl. In 
EU-verband is men helaas van mening 
dat de wolf volgens de richtlijnen be-
schermd dient te worden. Schade door 
een wolf aan landbouwhuisdieren dient 
zo spoedig mogelijk, in eerste instantie 
telefonisch, gemeld te worden. Dit kan 
bij BIJ12, tijdens kantooruren, op num-
mer 085-4862222. U kunt ook terecht 

bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in 
Nederland, ook buiten kantooruren, op 
nummer 06-23846524.

Het melden van schade door alle dier-
soorten die in het wild leven (o.a. vos, 
kraaien, dassen, ganzen, marters) is van 
groot belang. Ook als u geen schadete-
gemoetkoming kunt of mag aanvragen. 
Alle schademeldingen worden door de 
FBE (Faunabeheereenheid) meegeno-
men bij het opstellen van het fauna-
beheerplan. Dat melden is kosteloos; u 
betaalt pas als u een tegemoetkoming 
aanvraagt. 

Ganzen
Op 31 oktober liep de machtiging voor 
de zomerganzen af. Ook daarbij is het van 
groot belang dat uw jager zijn inspannin-
gen heeft geregistreerd in faunaschade.
nl. Als u een tegemoetkoming heeft aan-
gevraagd is het van belang dat uw jager 

continue twee keer per week de inspan-
ning heeft geregistreerd. Zolang de  po-
pulatie van een soort geen probleem is, 
er schade is aangericht en er eff ectief ge-
bruik is gemaakt van een ontheffi  ng kunt 
u met een schadeverleden in aanmerking 
komen voor een ontheffi  ng in een nieuwe 
periode. U kunt op faunaschade.nl raad-
plegen of uw jager voldoende inspannin-
gen heeft geregistreerd.

Zonder uw schademeldingen roept de 
PvdD, dierenbescherming, vogelbe-

scherming en meer soortgelijke orga-
nisaties, dat er geen schade is.

Binnenkort gaat er wat veranderen op de 
site bij BIJ12. U kunt dan via mijnfauna-
zaken.nl de tegemoetkoming aanvragen. 
Schade melden zonder tegemoetkoming 
en de aanvraag van de ontheffi  ng/mach-
tiging blijft wel via faunaschade.nl. 

Onze jaarlijks terugkerende, ludiek op-
gezette actie is weer van start gegaan.

Opnieuw reiken we 

De ZURE melk trofee van NMV

uit aan de organisatie of persoon die de 

melkveehouderij het afgelopen jaar de 
meeste schade heeft toegebracht. Hier 
zal veel media aandacht aan gegeven 
worden. Doe mee!
Ga naar onze website NMV.nu en nomi-
neer! Geef aan wie de ZURE melk trofee 
verdiend en waarom.

www.boutadvocaten.nl
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Wie verdient de ZURE melk trofee?

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze stand op de beurzen in 
Hardenberg en Gorinchem. Uw inbreng waarderen wij enorm!

De aanwezigheid van de wolf baart NMV grote zorgen. De ervaringen in onze 
buurlanden zijn niet mis. Het varieert van het afslachten van schapen en veulens 
in de wei tot het indringen in de stal om kalveren op te eten. Hoge afrasteringen 
rondom uw percelen zijn volgens NMV niet de oplossing omdat daarmee ook de 
leefomgeving van alle andere in het wild levende dieren wordt ingeperkt. Een 
wolf is slim en bedenkt telkens wat anders om zijn doel te bereiken.



Eenieder van u is wel eens uitgeno-
digd voor een etentje. Meestal be-
staat het uit een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht. 
Eventueel wordt er nog een bij-
passende wijn of iets dergelijks bij 
geserveerd. Wat dan geldt zijn de 
basis tafelmanieren: 1 niet met volle 
mond praten, 2 niet blazen bij warm 
eten (neem de tijd), 3 het eten niet 
prakken op je bord en 4 niet te veel 
opscheppen. Wilt u echter exclusief 
dineren, en kiest u bijvoorbeeld 
voor een zevengangendiner, dan 
begint u met een amuse. Dit is een 
zeer klein gerecht (minihapje) ter 
bevordering van de spijsvertering 
en om de smaakpapillen op gang 
te brengen voordat u met het echte 
werk begint.

Ik hoop  dat u met deze beeld-
spraak de uitspraak van het D66 
Kamerlid en landbouwwoordvoer-
der Tjeerd de Groot  beter begrijpt: 
de voorgestelde kabinetsmaat-
regelen zijn volgens hem pas de 
amuse van wat er nog komen gaat. 
Ik denk echter dat dit geblaas slecht 
is gevallen bij het coalitiediner en 
dat er een op- of berisping heeft 
plaatsgevonden. De sfeer zal er niet 

gezelliger zijn geworden. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft deze amuse 
het tegenovergestelde bereikt.

Armoe verbroedert en heeft de ba-
sis gelegd voor de brede landbouw-
coalitie. De brede landbouwcoalitie 
dineert echter net zo lief iets minder 
luxe, en heeft het cafetaria ontdekt. 
Dus geen amuse, maar een stevige 
snack en voor elk wat wils. Minister 
Schouten heeft inmiddels ook ken-
nis van de cafetaria-bestellijst geno-
men. Deze loopt uiteen van een pa-
tatje oorlog tot een softijsje, waarbij 
ze wel gelijk dient af te rekenen. Als 
we deze beeldspraak verlaten dan 
kunnen we concluderen dat het er 
steeds meer op begint te lijken dat 
we af willen van het zogenaamde 
poldermodel: waarbij net zolang 
wordt vergaderd tot er een aan-
vaardbaar compromis is gevonden.
Kijken we naar de partijcongres-
sen dan zien we dat de politiek zich 
geen raad weet met het door hen 
zelf gecreëerde stikstofdebacle.

Intussen begint het grote publiek 
steeds beter te begrijpen in wat 
voor bureaucratische fuik we zijn 
gezwommen en keert men zich 
steeds meer af van de gevestigde 
politieke partijen. Zij zijn tot nu toe 
slechts machteloos aan het debat-
teren. De brede landbouwcoalitie 

heeft inmiddels een realistisch pak-
ket aan maatregelen gepresenteerd. 
De maatregelen zijn haalbaar en 
bieden een oplossing voor de ne-
telige stikstofcrisis, waar we met 
zijn allen in beland zijn. Deze hand-
reiking richting politiek en samen-
leving kan een eerste aanzet zijn 
richting een dialoog gebaseerd op 
feiten, in plaats van aannames en 
technocratische rekenmodellen.

De maand december is vanouds 
een maand van gezelligheid en har-
monie. Helaas lijkt het dit jaar heel 
anders uit te pakken bij werkend 
Nederland. Er dreigt een domino 
eff ect te ontstaan nu er projecten 
stil liggen en bedrijven failliet gaan 
door slechte, verstikkende
regelgeving.
Ik hoop dat scherfkok 
Rutte ingrijpt en de 
menukaart dusdanig 
samenstelt dat de 
amuse te verteren 
is en het diner u allen 
smaakt.
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Van de voorzitter...
Uit eten?
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De afgelopen weken zijn er door het 
land meerdere ledenavonden geweest 
in Borculo (Gelderland), Spanbroek 
(Noord-Holland) en Marum (Gronin-
gen). Onze dagelijks bestuurders en 
provinciebestuurders spraken op deze 
NMV-bijeenkomsten over actuele lan-
delijke en regionale onderwerpen.

Het bestuur is het land doorgereisd om 
de belangrijke actualiteiten regionaal te 
bespreken, en te horen wat er leeft bij 
de boeren. De avonden stonden, hoe 
kan het ook anders, in het teken van de 
ontwikkelingen op stikstofgebied. Dat is 
uiteraard hetgeen wat iedere melkvee-
houder op dit moment bezig houdt. De 
bestuurders hebben veel feedback van 
onze leden ontvangen. Daar zijn we als 
organisatie erg blij mee. Wat overheerst 
is dat de leden het vooral erg sterk vin-
den dat NMV zich verenigd heeft in het 
Landbouw Collectief. Natuurlijk over-
heerst nieuwsgierigheid naar hoe de mi-
nister straks reageert op wat eruit komt, 
iets wat bij het schrijven van Koebont 
nog niet bekend is, maar wanneer u hem 
op uw deurmat ontvangt is dat hoogst-
waarschijnlijk wel het geval.

Ledenavonden in verschillende provincies

NMV op Twitter

Volg ons op Twitter @NMVnieuws



NMV wenst u fijne feest-
dagen en een goed 2020!

Alweer de laatste Koebont van 2019

Een jaar waarin er toch nog een nieuwe crisis ontketend werd, en 
stikstof de hele agrarische sector in zijn greep gehouden heeft. Veel 
melkveehouders weten niet waar ze aan toe zijn. NMV hoopt dat in het 
nieuwe jaar het handelingsperspectief weer duidelijk wordt, en de rust 
eindelijk wederkeert.

NMV heeft afgelopen jaar uw belangen in alle actuele onderwerpen 
snoeihard verdedigd. Zowel landelijk als provinciaal. Het is ons er alles aan 
gelegen uw stem zo goed mogelijk door te laten klinken bij de politiek 
en overheid. Ook in het nieuwe jaar zullen we ons daar vol voor in blijven 
zetten. Samen gaan we er voor om die randvoorwaarden in de sector te 
krijgen waardoor u het werkplezier weer terugkrijgt!

Voor nu wensen wij u fi jne kerstdagen en het allerbeste voor 2020.
Wij staan in 2020 weer voor u klaar! 

De weken van de kerstvakantie en oud-en-nieuw is ons secretariaat 
gesloten. Voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar.
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17 december
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk 

medio januari
NMV-commissievergaderingen

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.
Voorpaginafoto Gerrit Wermink

Contactpersonen per provincie

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - fl evoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
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

Onze contactpersonen staan voor 
u klaar bij vragen, opmerkingen of 
suggesties. Maar ook als u leden 
wilt aanmelden. 

www.mainenergie.nl


