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Terugblik NMV 2019
die taak op zich. Hierdoor is Stichting 
Stikstofclaim ontstaan. Positieve ontwik-
kelingen die de positie van de agrarische 
sector volgens ons versterken en waar-
door wij de toekomst weer een stuk po-
sitiever inzien. 

Daarnaast heeft ZuivelNL dit jaar de 
melkveehouders terugbetaald door druk 
vanuit NMV. Het is belangrijk dat Zui-
velNL van meerwaarde wordt voor de 
melkveehouderij. Daarom houdt NMV bij 
voorkeur het lidmaatschap in stand, maar 
het mag nooit nadelige gevolgen voor 
onze leden hebben.

Bij NMV staan we voor praktijk. Voor de 
melkveehouder. Nu, en in de toekomst. 
We hopen u ook dit jaar weer op één van 
onze vele ledenavonden te ontmoeten, 
om juist vanuit het werkveld de knelpun-
ten, inzichten en visies op te kunnen ha-
len. Bedankt voor het vertrouwen. Samen 
gaan we voor beter en praktisch uitvoer-
baar beleid!

Het Dagelijkse en Landelijke bestuur van 
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond

In 2019 gebeurde wat niemand voor mo-
gelijk gehouden had: de Raad van State 
haalde het PAS onderuit, en stortte daar-
mee de landbouw in de diepste crisis die 
we sinds de boterberg gekend hebben. 
De melkveehouderij heeft het de laat-
ste jaren zwaar te verduren gehad, wet 
grondgebonden groei, fosfaatrechten, 
vastlegging productieplafonds, het kli-
maatakkoord en de stikstofcrisis. Soms 
lijkt er geen einde aan te komen voor u. 
Wij als NMV-bestuurders en allen prakti-
serend boer begrijpen dat als geen ander. 

Het wrange is dat als er beter naar NMV 
geluisterd was er veel van deze crisissen 
waren voorkomen. Wij waarschuwden 
sinds jaar en dag dat de afschaffing van 
het melkquotum geen goed idee was. We 
hebben altijd onze vraagtekens gezet bij 
de juridische houdbaarheid van het PAS. 
Al ver voordat deze was ingevoerd, heb-
ben we sector én overheid daarop gewe-
zen. De tijd leert dat er nu steeds beter 
naar ons geluisterd wordt. Dat iedereen in 
gaat zien dat het gezonde boerenverstand 
moet prevaleren boven de bureaucratie.

In de toekomst blijven wij die strijd voor 
jullie aangaan. Het bestaansrecht van een 
organisatie als NMV is evident: het papier 
mag nooit gaan overheersen boven de 
praktijk. Als wij niet steeds de boeren-
praktijk inbrengen, lopen de theoretische 
oplossingen nog verder uit de pas. 
Dat ook onze leden dat beseffen doet 
onze motivatie alleen maar toenemen: we 
zijn trots te kunnen vermelden dat ook in 
2019 sprake is van een toenemend leden-
aantal bij NMV.  

Eind 2019 stond NMV ook aan de wieg 
van het Landbouw Collectief, iets waar we 
nog steeds erg content mee zijn. NMV-
voorzitter Harm Wiegersma raadde FDF 
aan vanuit hun beweging verschillende 
partijen bijeen te roepen, waarbij NMV al-
vast een zaal ter beschikking stelde om te 
vergaderen. Dit mondde uit in een mooi 
samenwerkingsverband waarin verschil-
lende sectoren vertegenwoordigd zijn. 

Ook stelde NMV dat er een collectieve 
claim bij de overheid neergelegd moest 
worden. (Oud) NMV-bestuurders namen 



2

NMV speerpunten voor 2020

RIVM neemt Zure Melk Trofee in ontvangst

ductiedoelstelling opgelegd op het ge-
bied van methaan, landbouwbodems en 
veenweide. Dit wordt de komende jaren 
verder uitgewerkt. Ook daarin pleit NMV 
voor praktisch beleid en eerlijke cijfers. 
De koe maakt onderdeel uit van de korte 
koolstofkringloop en kan niet vergeleken 
worden met de industrie. Die boodschap 
dragen wij uit waar we maar kunnen. 
Ook de aanpassing van het belasting-
stelsel van de waterschappen zal in 2020 
weer onze aandacht nodig hebben, net 
als heel veel andere beleidsdossiers.

Enkele speerpunten voor het komen-
de jaar:
• Eerlijke cijfers en gelijke behandeling 

sectoren in beleidsdossiers (stikstof en 
klimaat)

• Wij willen een verbeterd verdienmodel 
en ketenpositie voor melkveehouders

• NMV wil een beter praktisch toepas-
baar fosfaatrechtenstelsel

• Meer boerenvertegenwoordiging in 
bestuursorganen, NMV helpt waar 

mogelijk.
• NMV wil een integraal beleid en bena-

drukt constant dat de samenhang be-
keken moet worden. Geen opstapeling 
van regels en tegengestelde regels.

• NMV is tegen extreem hoge boetes, 
een overtreding moet in verhouding 
staan tot de boete die wordt opgelegd

• Mijnbouwschade blijft belangrijk, ook 
andere Provincies krijgen hier nu mee 
te maken. Schade móet adequaat ge-
compenseerd worden!

• Geen overheveling vanuit de eerste 
pijler van het GLB, eerst een stabiel in-
komen voor onze boeren

• Bovenwettelijke maatregelen, moeten 
worden betaald uit de markt niet door 
de melkveehouder.

• Uitsluitend haalbare doelen formule-
ren op alle beleidsdossiers

Wij streven naar transparantie in de be-
rekeningen die de overheid gebruikt

Hier zullen wij samen met u weer voor 
gaan strijden in 2020!

Voor het komende jaar staan er weer 
verschillende thema’s op de agenda. 
Het stikstofdossier blijft ook in 2020 
actueel en daar zullen we met een aan-
tal landelijk én dagelijks bestuurders 
de vinger aan de pols blijven houden 
zowel landelijk als provinciaal. Onze 
bestuurders nemen ook deel aan het 
Landbouw Collectief. Inmiddels zijn 
er voermaatregelen opgenomen in 
de spoedwet. Overtreding van deze 
maatregel kan leiden tot een econo-
misch delict. Wat ons betreft onwerk-
baar en ontoelaatbaar, een dwaling 
van totstandkoming van beleid.

We zouden het in alle commotie rondom 
stikstof bijna vergeten, maar de klimaat-
doelstellingen hangen ons ook nog bo-
ven het hoofd. Voor 2030 is ons een re-

Een slager die zijn eigen vlees keurt, dat 
kan toch niet waar zijn? Tóch mocht het 
RIVM steeds het eigen stikstofmodel 
zelf beoordelen van de overheid. Waar 
de landbouw tot aan de laatste stikstof-
molecuul verantwoording af moet leg-
gen, hield het RIVM emissiedata van be-
paalde sectoren en bedrijven angstval-
lig voor zichzelf. Dát kan niet en daarom 
ontving het RIVM de Zure Melk Trofee 
van NMV.

De ‘Zure Melk Trofee’ ging dit jaar naar het 
RIVM. Het RIVM heeft de meeste nomi-
naties ontvangen omdat melkveehouders 
het vertrouwen in dit overheidsorgaan vol-
ledig kwijt zijn. In een gecreëerde stikstof-
crisis lijkt ook het RIVM maar al te graag 
de rekening eenzijdig aan de landbouw te 
willen presenteren. 

Voldoende redenen voor NMV om het 
RIVM met de uitreiking van deze Trofee 
wakker te schudden. NMV sprak de hoop 
uit, dat hier een constructieve dialoog uit 
voortvloeit waarbij we allen met open vi-
zier het stikstofdebat (maar uiteraard ook 
op alle andere emissie gebieden) weer aan 
kunnen gaan. Harm Wiegersma, voorzitter 

van NMV: “Het is onvoorstelbaar dat onze 
boeren al hun gegevens moeten delen 
met de overheid waarop vervolgens maat-
regelen gebaseerd worden, terwijl die-
zelfde overheid de hand boven het hoofd 
houdt van andere bedrijven die in potentie 
een veelvoud aan veronderstelde milieu-
schade veroorzaakt. Dat doet geen recht 
aan het gelijkheidsbeginsel. De agrarische 
sector mag niet het wisselgeld van de sa-
menleving worden”.

Directeur Els van Schie, ontving Wiegersma 
met een delegatie melkveehouders. Van 
Schie gaf geen toezeggingen met betrek-
king tot metingen in plaats van berekenin-
gen. Wel nodigde ze NMV uit om verder 
met het RIVM in gesprek te gaan. Er vin-
den jaarlijks reviews plaats over de reken-
methodes van het RIVM. NMV mag hierbij 
kritisch meekijken, aldus het RIVM. 

Opvallend, maar voor NMV logisch, is dat 
de overheid overduidelijk zeer laag scoort 
daar waar het vertrouwen van boeren aan-
gaat. In 2019 ging de Zure Melk Trofee 
namelijk ook al uit naar een overheidsin-
stantie, te weten het Plan Bureau van de 
Leefomgeving (PBL).
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Hans Geurts bij grensdemonstratie tegen 
CETA (archieffoto)

De laatste maanden hebben we via boe-
renprotesten aandacht gevraagd voor 
de moeilijke positie waarin veel Neder-
landse boeren zich bevinden. Een aantal 
´boerenpartijen´ zegt ons te steunen, 
maar is wél voorstander van vrijhandels-
verdragen CETA (met Canada) en met de 
Mercosur-landen. Boeren komen zo nog 
verder klem te zitten tussen toenemende 
eisen aan milieu en dierenwelzijn en de 
vrije wereldmarkt met lage en onstabiele 
prijzen.

De stikstofdiscussie maakt veel duidelijk. 
‘D66 wil een halvering van de veestapel. 
Ondertussen steunt D66 de handelsak-
koorden met Oekraïne, Canada (CETA) 
en Zuid-Amerika (Mercosur), zodat vlees, 

Landelijk bestuurslid van NMV, Hans Geurts schreef samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Agractie een 
opiniestuk voor het AD over handelsverdragen. Deze willen we onze leden niet onthouden.

Wie voor CETA stemt, maakt het boeren-
protest groter

zuivel en eieren goedkoop ergens anders 
vandaan kunnen komen. Hoe duurzaam 
is dat? Oneerlijk uitrookbeleid!’ Aldus 
Roelof Bisschop van SGP begin oktober. 
Maar inmiddels sluit SGP niet meer uit 
dat ‘oneerlijke uitrookbeleid’ te steu-
nen. SGP heeft een mogelijk beslissen-
de stem over CETA in de Eerste Kamer. 
Kiezen zij voor de boeren of voor Rutte? 
In de Tweede Kamer heeft ChristenUnie 
de beslissende stem. Drie jaar geleden 
stemden ze tegen de ondertekening van 
CETA. Maar ook ChristenUnie twijfelt nu.

Sowieso laten CDA en VVD boeren in de 
steek door deze vrijhandelsdeals kritiek-
loos te steunen en boeren bloot te stellen 
aan oneerlijke concurrentie van import-
producten die onder veel lagere stan-
daarden zijn geproduceerd. Zo zijn er in 
Canada en Brazilië  vrijwel geen dieren-
welzijnseisen en zijn er bestrijdingsmid-
delen toegestaan die in de EU verboden 
zijn. De import van legbatterij-eieren uit 
de Oekraïne, terwijl de EU de legbatterij 
heeft verboden, toont aan hoe onrecht-
vaardig dit beleid uitpakt. Kijk dan niet 
vreemd op als boeren in opstand komen, 
als de politiek hen weer strengere eisen 
oplegt, terwijl ze de meerkosten niet te-
rugzien in de prijs voor hun  producten. 

Alternatief
Als Nederland CETA wegstemt ontstaat 
er ruimte voor een alternatief waarin 
boeren een eerlijke prijs krijgen voor een 
zo milieu- en diervriendelijk mogelijk 
product. Daarvoor moeten deze vrijhan-
delsverdragen drastisch hervormd wor-
den. Allereerst om boeren te beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie maar ook 
omdat deze vrijhandel onverenigbaar is 
met de huidige klimaatdoelstellingen. 
Ze leiden namelijk tot onnodig gesleep 
over de wereld met landbouwproducten 
die ook in de eigen regio geproduceerd 
kunnen worden. Als de EU de markt 
voortaan beschermt tegen de import van 
soja en palmolie krijgt de Europese teelt 
van plantaardige eiwit- en oliegewassen 
een boost. En dan kunnen we ook werke-
lijk werken aan de door minister Schou-
ten gewenste kringlooplandbouw. 

Dus als onze regering en ons parlement 
er de moed voor hebben kunnen ze 
boeren een eerlijk verdienmodel bieden 
voor een eerlijk product. Wij roepen hen 
op: ‘Laat CETA het keerpunt zijn’. Op 13 
december is onze visie toegelicht tijdens 
de Agractie in Amsterdam.

Hans Geurts (Nederlandse Melkveehou-
ders Vakbond), Rens-Willem Bloemen-
daal (Agractie Nederland) en Keimpe 
van der Heide (Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond).

NMV heeft hekspandoeken van (3 bij 
1 meter) laten ontwerpen. Deze zijn 
eenvoudig te bevestigen op een land-
hek. De afbeelding van het hekspan-
doek ziet eruit zoals op de foto.

Voor slechts € 75,- inclusief verzending 
kunnen we u zo’n mooi spandoek leve-
ren. De boodschap is actueler dan ooit. 
Het spandoek draagt daarnaast abso-
luut 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 bestel-
len? 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. 

Spandoeken hekformaat verkrijgbaar
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Hermen Vreugdenhil over Brabants beleid
NMV sprak voor Koebont met Her-
men Vreugdenhil over Brabants be-
leid. Hermen is Statenlid voor de 
ChristenUnie in de provincie Brabant 
en ontpopte zich tot één van de meest 
actieve Statenleden in het stikstofdos-
sier. Hij kenmerkt zich in het feit dat 
hij niet bang is heilige huisjes omver 
te werpen, en durft de vinger gerust 
op de zere plek te leggen.

Hoe bent u in de Staten in Brabant te-
recht gekomen?
Ik ben al sinds 2007 statenlid in Brabant, 
was altijd al politiek actief, al tijdens mijn 
studententijd in Wageningen. Toen ik 
verhuisde naar Brabant werd ik al snel 
gevraagd of ik statenlid wilde worden 
voor de ChristenUnie. Mijn eerste baan 
was in de landbouwvoorlichtingsdienst. 
Toen ik statenlid werd speelde het land-
bouwdossier en stikstof al heel sterk in 
Brabant. Ik wilde juist daar graag een bij-
drage aan leveren met mijn kennis.

U hebt zich ontpopt tot één van de 
meest actieve statenleden in Brabant 
op stikstofgebied, wat is uw drijfveer?
Vanaf 2007 ben ik al met het stikstof-
vraagstuk bezig. Duidelijk werd dat bij 
natuur twee zaken spelen: verdroging 
en vermesting. De agrarische sector was 

toen al heel proactief bezig. In 2009 werd 
bijvoorbeeld al een convenant gesloten 
om stikstof te reduceren. Ook was er 
een stikstofbank. Samen met de agrari-
ers werden al hele grote stappen gezet. 
Nu de boel ontploft is door de uitspraak 
van de Raad van State neem ik die ge-
schiedenis mee. Ik heb veel kennis van 
het verleden, iets wat bij veel statenleden 
ontbreekt. Ook als het gaat over eerdere 
stappen van de agrarische sector. Ik heb 
op verschillende plaatsen gewoond en 
gezien hoe het verschilt, hoe er per ge-
bied een samenwerking gestalte krijgt 
tussen boeren, ngo’s en andere betrok-
ken partijen. Om biodiversiteit, akker-
randen én natuur in stand te houden is 
er draagvlak onder boeren nodig. Dat 
is er alleen wanneer beleid op een eer-
lijke manier tot stand komt. Als dit niet 
gebeurt, en de industrie níet, maar de 
agrariërs wel gehandhaafd worden, is 
er geen draagvlak voor duurzame land-
bouw, mooie natuur en duurzame ont-
wikkeling. Ik ga voor eerlijke cijfers op 
tafel, zodat er beleid gemaakt wordt wat 
ik kan verdedigen. 

Wat maakt het dat u zich zo betrokken 
toont bij boeren?
Ik wil mijn ervaring uit de praktijk halen, 
dat is het geval in dit dossier, maar ook 
als het over iets compleet anders gaat. 
Ik moet met eigen ogen zien wat er ge-
beurt en hoe iets uitwerkt. In gesprek 
gaan is ontzettend belangrijk. Alleen dan 
hoor je alle verhalen, sta je dicht bij de 
mens, en zie je de noden die erachter zit-
ten. Die kan ik meenemen in de debat-

ten. Boeren zeggen weleens: “Eindelijk 
wordt ook ons verhaal in het politieke 
debat ingebracht”. 

Heeft u het idee dat u verschil kunt 
maken?
Het landbouwdossier zat in de zomer 
compleet vast. Ik had niet verwacht dat 
we nu deze stappen konden zetten. Door 
feiten en het achterliggende plaatje op 
tafel te leggen, gaan ogen wel open en 
komt er echt wel een kentering. 

Wat is er nodig die kentering door te 
zetten? 
In Brabant is nu een politieke crisis. Er 
moet opnieuw bekeken worden welke 
coalitie gevormd wordt. Ik hoop op een 
coalitie die op een realistische manier 
naar het landbouwvraagstuk kijkt. De 
ommezwaai van het CDA geeft in ieder 
geval mogelijkheden. Het wrange is: ei-
genlijk ligt het allemaal niet zo ver uit el-
kaar. We willen in grote lijnen hetzelfde, 
maar hebben meer tijd en ruimte nodig 
voor betere oplossingen. Daarvoor is po-
litieke wil nodig, om over de eigen scha-
duw heen te stappen.

Bij NMV benadrukken we altijd dat 
veel beleid en maatregelen vaak een 
tegengestelde uitwerking of juist on-
gewenste neveneffecten bewerkstel-
ligen, erkent u dat beeld?
Dat klopt, dat is het grote knelpunt: op-
stapeling van regels en tegengestelde 
regels. Ook tussen verschillende over-
heidslagen speelt dat. Het voordeel van 
de eenmansfractie waar ik in zit is dat ik 
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alle dossiers ken en beheer. Van de werk-
groep omgevingsvisie ben ik voorzitter, 
en ik probeer de verbanden naar andere 
dossiers te leggen. Omdat ik alles zelf 
onder mijn hoede heb, heb ik een inte-
grale blik. Bij de boer komen ook al die 
zaken bij elkaar op de keukentafel. 

Hoe kan het dat dit bekend is, maar 
toch gebeurt anno 2020?
De gemakkelijkste manier politiek be-
drijven is gewoonweg een verordening 
aanpassen en denken dat je iets gere-
geld hebt. Agrarische dossiers zijn maat-
werk. Geen bedrijf of gebied is hetzelfde, 
een bepaalde mate van maatwerk is 
noodzakelijk. De politiek denkt in een 
bestuursakkoord een compleet pakket 
neer te leggen, maar overzien de gevol-
gen niet. Je moet als overheid ook ver-
trouwen durven hebben in boerenver-
stand. Je kunt niet alles inkaderen als je 
effectief beleid wilt formuleren. Dat los-
laten blijkt moeilijk. Ik begrijp dat ergens 
wel, er is natuurlijk veel gebeurd, maar ik 
ken geen enkele agrariër die zegt dat hij 
geen maatregelen wil nemen. 

Boeren hebben het idee dat bij hen 
alles tot achter de komma gecontro-

leerd wordt, terwijl andere sectoren 
kunnen doen wat ze willen, deelt u 
dat?
In 2016 zat ik het college al achter de 
broek dat veel industriële bedrijven geen 
natuurvergunning hadden. Iets wat on-
denkbaar is op een agrarisch bedrijf. Voor 
eerlijk beleid moet de industrie gelijk 
behandeld worden. Ik merk nog steeds 
dat, wanneer ik dingen bloot leg, men in 
verlegenheid gebracht wordt. Dan wordt 
helder dat er sprake is van ongelijke 
behandeling. Boeren zien dat natuurlijk 
ook. Eén groot industrieel bedrijf in Et-
tenleur mag ongeremd 50.000kg am-
moniak uitstoten, de boer ernaast moet 
met een investering van anderhalve ton 
300kg ammoniak reduceren. Dat is niet 
uit te leggen. Iedereen moet zich aan re-
gels houden, mij maakt het niets uit welk 
bedrijf, uit welke sector dat betreft. Dat 
leg ik graag bloot, dit is het grote pijn-
punt voor agrariërs: ze willen best, maar 
wel op een eerlijke manier. We doen 
het allemaal voor de natuur nietwaar? 
Dan moet bewerkstelligde reductie ook 
daadwerkelijk leiden tot minder deposi-
tie, anders doen we het niet voor de na-
tuur maar houden we elkaar voor de gek. 
Voor zalen met boeren zeg ik wel eerlijk: 

“Er is echt wel een stikstofvraagstuk, we 
móeten naar beneden. Maar ik strijd er-
voor dat het eerlijk gebeurt”. 

Wat is volgens u een eerlijke opgave 
voor de landbouw in Brabant, hoe ziet 
u dat voor zich?
De deadline moet van tafel, dat is één. 
Ook moeten er systemen ontwikkeld 
worden, die daadwerkelijk reductie op-
leveren. Voor dierenwelzijn én natuur 
win je daar op den duur zelfs meer mee. 
Deadline er af, en de tijd nemen tot 2028, 
om in een financieel haalbaar tempo de 
juiste stappen te zetten.

Is er volgens u nog toekomst voor 
onze Brabantse boeren?
Jazeker, stel je voor dat de boeren weg 
zijn: wie onderhoudt dan het landschap? 
Als de melkveehouders weg zijn, worden 
de weilanden niet beheerd. Hoeveel CO2 
vastlegging scheelt dat? En als het orga-
nische stof verder daalt, hoeveel water-
berging hebben we dan nog? Boeren zijn 
voor de thema’s biodiversiteit, waterbe-
heer én klimaat ontzettend belangrijk. 

Wat zou u onze boeren,  in het bijzon-
der de Brabantse boeren, tot slot nog 
mee willen geven?
Ik zou ze mee willen geven om de po-
sitiviteit vast te houden. Te laten zien 
dat ze wel bereidwillig zijn in de grote 
vraagstukken te investeren. Ik beloof dat 
ik blijf strijden voor eerlijk beleid geba-
seerd op eerlijke cijfers en gelijke behan-
deling. Laten we daar met elkaar aan vast 
houden.

www.ggi.nl www.schutte-agra.nl
www.agrisun.nl

www.boutadvocaten.nl



De familie Vermue belandde in 1953 
op het bedrijf in Winsum. Destijds nog 
bestaande uit een gemengd bedrijf: 40 
hectare akkerbouw en daarnaast vee-
houderij. Het oorspronkelijke bedrijf is 
uiteindelijk gesplitst voor twee zonen. 
André Vermue ging in ‘89 verder op zijn 
ouderlijk bedrijf met destijds 46 hectare 
en 140 melk- en kalfkoeien. De omvang 
van de melkveetak is niet gegroeid, er 
is wel uitgebreid in grond en nevenac-
tiviteiten. Naast de melkveetak wordt 
een deel van de grond verhuurd voor 
akkerbouw. In ’86 trouwde André met 
zijn vrouw Marianne. Binnen enkele ja-
ren hebben ze de oude woning volle-
dig herbouwd. De schuur die door een 
windhoos compleet verwoestte werd 
ook direct aangepakt. 

Het gezin heeft niet stilgezeten, über-
haupt komt het woord ‘stilzitten’ niet 
voor in het woordenboek van Vermue. 
Hij besloot in ’98 als één van de eerste 
boeren in zijn streek met twee Lely’s te 
gaan melken. Op de dag van vandaag 
staan ze er nog steeds. Het robotmel-
ken bevalt zo goed dat er straks weer 
nieuwe komen In 2010 ging zoon Mark 
in de maatschap. Hij is de beoogde be-
drijfsopvolger, Dit jaar komt Marc met 
zijn vrouw Marleen op de boerderij die 
ze in 2025 zullen overnemen. In deze 
samenwerking brengen vader en zoon 
ieder hun eigen expertises mee, iets wat 
zo blijft wanneer Mark straks het bedrijf 
voortzet. De liefde voor techniek blijkt 
de grote gemeenschappelijke deler van 
beide heren. Mark haalt daarbij zijn hart 
op aan de koeien. Hij wil graag resultaat 
zien en heeft dankzij het automatisch 
melken ook tijd om technische zaken op 
te pakken. Dat moet ook, want ze doen 
vrijwel alles in eigen beheer. André richt 
zich voornamelijk op de co-vergister, 
maar doet ook het landwerk groten-
deels zelf, en voert met eigen balenpers 
weleens loonwerkklussen uit. Daarnaast 
is André een echte pionier, hij deinst er 

niet voor terug om buiten gebaande pa-
den te gaan. 

IBR affaire
Na de introductie van de robots, werd 
duidelijk dat er een nieuwe uitdaging 
moest komen. Dat werd uiteindelijk de 
co-vergister. Voordat de keuze daarop 
viel is zelfs het houden van struisvogels 
de revue gepasseerd, als potentiele op-
tie. Vader en zoon staan tot op de dag 
van vandaag nog steeds achter de keuze 
voor de co-vergister, omdat ze nu bei-
den hun eigen tak op het bedrijf hebben 
waar ze hun ei in kwijt kunnen. Het ging 
de familie echter niet altijd voor de wind 
dat heeft bijgedragen om niet uit te 
breiden in koeien. Net na de periode dat 
de robots geïnstalleerd werden, werd 
het bedrijf getroffen door de IBR-affaire. 
In die tijd werd dat niet direct erkend, 
ondanks dat André gelijk wist dat de 
problemen op het bedrijf te linken wa-
ren aan de entingen. “Binnen twee uur 
na het enten lag er al een vaars dood 

in een box, daarna ging de gezondheid 
van de veestapel in rap tempo onder-
uit”, aldus André. Men weet de slijtende 
koeien echter aan de robots. Uiteinde-
lijk zijn er ruim 100 koeien geruimd. Als 
‘kers op de taart’ werd, drie weken nadat 
er 100 nieuwe melkkoeien op het be-
drijf waren gebracht, het bedrijf van een 
buurman verdacht van MKZ. Het is deze 
periode die tot op de dag van vandaag 
sporen nagelaten heeft in het gezin, als 
mevrouw Vermue erover spreekt is ze 
zichtbaar geraakt. “Een zwarte periode”, 
noemt ze het. “Je krijgt geen begrip of 
erkenning. Terwijl wij echt wel wisten 
waar het door kwam, heel moeilijk was 
dat”. Als gezin kwamen ze er uiteindelijk 
sterker uit, maar het maakte de keuze 
voor een andere tak naast de koeien wel 
vanzelfsprekend.

Mais onder folie
André heeft in diezelfde periode nog 
aan ander zijspoor bewandeld: twee sei-
zoenen doorkruiste hij Nederland met 
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Een ondernemende 
melkveehouder met 
co-vergister

In december jl. bezocht uw beleidsmedewerker André Vermue in Winsum, om een bedrijfsreportage te maken voor 
Koebont. Vermue boert daar in maatschap met vrouw en zoon op een melkveebedrijf met zo’n 140 melk- en kalfkoeien 
waar hij tevens een co-vergister bestiert. Dit alles vindt plaats op zo’n 110 hectare grond waarvan jaarlijks 20/25 hec-
tare als aardappelland verhuurd wordt, de rest is grasland.



een machine die maïs onder folie kon 
zaaien. Dat laatste bleek uiteindelijk on-
voldoende toegevoegde waarde te heb-
ben. Daar is hij dan ook mee gestopt. 
Toch bleek ook de vergister na een aan-
vankelijk succesvolle start, niet direct 
een blijvend succesverhaal. André ver-
telt: “In 2005 heb ik de keuze gemaakt 
voor een co-vergister. De producten die 
erin gingen, waren toen relatief betaal-
baar. Maïs en dergelijke co producten 
waren in de beginjaren 25 euro per ton. 
In 2010 kenterde de markt, en liepen 
de prijzen op naar 75 euro per ton. Dat 
kon niet uit, en zorgde ervoor dat ik een 
tijdlang financieel niet sterk draaide met 
de co-vergister. Toen ik iemand van de 
Hanzehogeschool ontmoette die graag 
wilde experimenteren met kippenmest, 
heb ik die uitdaging aangegrepen. Hoe-
wel het eerst behoorlijk pionieren was 
om dat goed draaiende te krijgen, is het 
achteraf de beste keuze geweest. Op dit 
moment draait de co-vergister naast al 
onze rundveedrijfmest uitsluitend op 
slachtkuikenmest. Het draait nu ontzet-
tend goed, eigenlijk is de slachtkuiken-
mest onze redding geweest, waardoor 
we er nu een goede boterham mee kun-
nen verdienen. Daarbij hebben we het 
in de vingers hoe de nutriënten uit die 
mest goed te ontsluiten”.

Pionieren
Dat pionieren bestond bijvoorbeeld uit 
het onderzoeken hoe hij de mest die de 
co-vergister in gaat het beste kon voor-
behandelen. Als kippenmest niet goed 

wordt voorbewerkt, wordt de vergister 
‘ziek’. De maatschap investeerde in twee 
containers van 30 kuub, beklede deze 
met RVS platen, zette er grootte men-
gers in om de hete (60 graden) rundvee 
en kippenmest te mengen en voegde er 
enzymen en bacteriën aan toe voor een 
maximale ontsluiting van dit product. 
Hierbij ging de ph van het product naar 
4.5. Dit moest 7 dagen in de week ge-
beuren  en was er elke week  wel wat 
kapot  en elke dag ging de mestmassa 
een dag later de co-vergister in. Op 
dat moment was 8 megawatt per dag 
het hoogst haalbare. Het was een ar-
beidsintensief proces met het vullen en 
leeghalen van de containers. Het meest 
essentiële, volgens Vermue, is het in de 
vingers hebben hoe je alle nutriënten in 
je materiaal kunt ontsluiten én hoe je de 
PH van je product onder controle houdt. 
De PH waarde blijkt een allesbepalende 
rol te spelen, die mag niet te hoog zijn 
om de vergister zijn werk te kunnen la-
ten doen. Omdat die PH waarde zo’n 
cruciale rol speelt, bezoekt Andre altijd 
alle potentiéle slachtkuikenmestleve-
ranciers om de PH waarde van de la-
ding mest te controleren. Alleen goede 
mest neemt hij af. Als de PH namelijk te 
hoog is worden de verkeerde processen 
in gang gezet, die de methaanbacteriën 
stilleggen. 

Door ontwikkelen van het systeem
Sinds 2 jaar heeft de maatschap een hy-
drolyseput van 850 kuub ter vervanging 
van de containers. De mest wordt daar 

nu voorbehandeld, waarna de mest de 
co-vergister in gaat. Het digestaat uit de 
vergister komt over een trilzeef en zeef-
pers, de dikke fractie die hierna overblijft 
bevat ongeveer 12/13 kilogram stikstof 
en 5/6 kg fosfaat per ton product. Dat 
gaat voor een deel het aardappelland 
op. Bijkomende voordeel van de lage 
PH en hoge temp in de hydrolyseput is 
dat onkruidzaden het niet overleven. De 
vloeibare fractie gaat een decanter in,. 
Van die vloeibare fractie blijft uiteinde-
lijk een tweede type dikke fractie over, 
met respectievelijk 12/13 kg stikstof en 
wel 35 tot 40 kg fosfaat per ton. Een 
super geconcentreerde meststof dat af-
gevoerd wordt naar het buitenland. In 
het vloeibare deel zit dan nog 0.7 fos-
faat en 10 stikstof, en gaat uiteindelijk 
de indamper in. Deze installatie wordt 
word door middel van een  speciale 
pomp op diep vacuum gezet waardoor 
het kookpunt wordt verlaagd naar 55 
graden De gassen bevatten waterdamp 
en ammoniak, met een speciale toren 
worden deze 2 gassen gescheiden in 
schoon water en ammoniak door een 
zelf ontworpen techniek komen ze tot 
een hoge concentratie aan ammoniak. 
uiteindelijk resulteert dit in drie vloei-
bare eindproducten; een met zeer hoog 
stikstofgehalte(150 kg/ton) wat RVO er-
kent als kunstmest en een product met 
2.5 fosfaat, 7.5 stikstof en 30 kali. Het 
laatste product is schoon water. Deze 2 
producten van de indamper hebben elk 
hun eigen afzetmarkt:  een product met 
1:3 stikstof/fosfaat maar met ruim 30 kg 
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4-nov Inspraak stikstofbeleid provincie Z-Holland
5-nov Werkconferentie AMBTELIJK - Waterschap Drents
  Overijsselse delta 
7-nov Nevedi-congres ‘Voer voor nieuwe markten
7-nov Call afspraak KPMG
7-nov NMV bijeenkomst Borculo
8-nov Inspraak stikstofbeleid bij Provinciale Staten
  N-Brabant
8-nov Overleg Commissie mest
11-nov Werksessie beleidsregels stikstof Provincie Overijssel
13-nov NMV-bijeenkomst Borculo: Stikstofprobleem,
  ons probleem?
13-nov Bijeenkomst Landbouw Collectief
14-nov Nationaal Deltacongres
14-nov Bijeenkomst Landbouw Collectief
15-nov Stikstofoverleg Z-Holland met regiegroep
  waaronder NMV 
18-nov Bijeenkomst Landbouw Collectief
18-nov Overleg met gedeputeerde over stikstofbeleid
  provincie Overijssel
19-nov sectortafel LANDBOUW provincie Groningen
20-nov Overhandiging plan stikstofoplossing aan min. 
  Schouten door Landbouw Collectief
21-nov Algemeen Overleg Mestbeleid in Tweede Kamer
21-nov Overleg met landbouwdelegatie op ambassade
  van Nieuw Zeeland
22-nov Stikstofoverleg Z-Holland met gedeputeerde Baljeu
  (met regiegroep waaronder NMV)
25-nov Vergadering Aarde Boer Consument
26-nov Bestuursvergadering Stichting Weidegang

26-nov Afspraak met FBE Friesland 
26 t/m 
28-nov Rundvee & Mechanisatiedagen Gorinchem
27-nov Werkgroep dataverbetering beweiding met
  ministerie LNV bij RVO
28-nov Bijeenkomst methaanonderzoek technische
  interventies praktijkstallen met ministerie LNV
28-nov Stikstofoverleg provincie Flevoland
28-nov Stikstofoverleg provincie Friesland
2-dec Overleg Landbouw Collectief
3-dec Overleg Landbouw Collectief met min. Schouten
3-dec Bestuurlijk overleg fosfaatrechten met ministerie LNV
4-dec Bijeenkomst Meerjarige Missiegedreven Innovatie
  Programma’s bij ministerie LNV
4-dec Overleg BC Koeien & Kansen
4-dec Duurzame Zuivelketen Themagroep
9-dec NMV bijeenkomst Marum
10-dec Bijeenkomst communicatie methaanonderzoek
  Veehouderij & Klimaat met ministerie LNV
11-dec Agrarische tafel Gaswinning Groningen
12-dec Stikstofoverleg met Tweede Kamer
13-dec ZuivelNL themagroep Onderzoek en Innovatie 
14-dec Bijeenkomst Landbouw Collectief
16-dec Overleg Landbouw Collectief met Rutte
  en Schouten in Catshuis
18-dec Convenant Weidegang 
18-dec Overleg met FVD Overijssel aangaande
  stikstofproblematiek
19-dec Algemene Ledenvergadering Kennis Transfer Centrum
  (KTC) Zegveld

Waar is NMV geweest afgelopen maanden?

NMV op pad
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Vanuit de commissies kali, wat gretig zijn weg vindt richting 
de akkerbouw, en een ammoniak kunst-
mest met 150 kg stikstof per ton die 
wordt verkocht aan een collega melk-
veehouders en gebruikt voor het eigen 
grasland.
Op de vraag wat hij andere melkveehou-
ders zou willen meegeven, als ze zelf een 
co-vergister overwegen: André: “Je moet 
echt wel aanleg hebben voor chemie, als 
je zoiets wilt kunnen onderhouden. Wat 
ik eigenlijk doe is het managen van al-
lerlei bacteriële en chemische processen. 
Als je de juiste omstandigheden voor de 
juiste beestjes creëert, dan werkt het 
goed. Maar, dat proces kan ook zo maar 
omkeren en dan moet je wel weten hoe 
je in moet grijpen. Dat geldt ook voor 
de techniek, problemen moet je zelf op 
kunnen lossen, anders lopen de onder-
houdskosten gigantisch uit de klauwen”. 
Wie denkt dat André zich geen melkvee-

houder meer voelt, komt bedrogen uit: 
“De melkveehouderij, en dan specifiek 
de koeien, dat is het hart van ons be-
drijf. De levende have. Daar draait het 
om, en dat is hoofdprioriteit”. Teruglo-
pende bodemgezondheid, één van de 
argumenten waarom NMV terughou-
dend inzake het vergisten van mest is, 
erkent Vermue echter niet. Hij strooit al 
tien jaar geen kunstmest meer, omdat 
hij zelf kunstmestvervangers produceert. 
Al jaren heeft het bedrijf een ruwvoer-
overschot en verkopen ze ruwvoer. Naar 
eigen zeggen is één van zijn prioriteiten 
ervoor te zorgen dat de grond in op-
timale staat verkeerd. Grote percelen, 
goede drainage, ook heeft hij veel klaver 
in het gras staan en zijn percelen zaait 
hij nadat het als aardappelland gebruikt 
is altijd zelf weer in, met een kwaliteits-
mengsel wat zorgt voor suikerrijk gras. 
Half april en half mei van 2019 had hij 

al 2 flinke snede’s ingekuild. Dit ruw-
voer had dit jaar 1000 VEM en 200 RE. 
“Ik denk dat het heel erg afhankelijk is 
van wat je in de vergister stopt. Als je 
niet de juiste producten gebruikt, kan ik 
me voorstellen dat  het eindproduct je 
bodemgezondheid ondermijnt, iets wat 
bij ons absoluut niet het geval is. Dit zie 
ik ook aan de stand van de biodiversiteit: 
we hebben jaarlijks zo’n 60 weidevogel-
nesten in het aardappelland, die we met 
vrijwilligers beheren zonder subsidie. Als 
er iets mis zou zijn met betrekking tot 
de bodemvruchtbaarheid zou dat mijns 
inziens allemaal niet zo gunstig uitpak-
ken”. Al met al blijkt wel dat het een 
behoorlijke technische aangelegenheid 
is, en dat zo’n co-vergister een geheel 
eigen bedrijfstak is. In Winsum hebben 
ze het in ieder geval goed in de vingers, 
zoveel mag duidelijk zijn. 



Melkveehouders ontvangen hun geld 
terug van ZuivelNL
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NMV heeft de afgelopen jaren Zuivel-
NL regelmatig verzocht om de overge-
bleven gelden terug te betalen aan de 
melkveehouders. ZuivelNL gaf hieraan 
gehoor en betaalt begin dit jaar terug. 

ZuivelNL is een interbranche-organisatie 
voor de melkveehouderij, die wordt gefi-
nancierd door 0,05 cent per 100 kg melk 
in te houden op uw melkgeld. Daarnaast 
draagt de zuivelindustrie 0,02 cent per 
100 kg melk af aan ZuivelNL. Maar eigen-
lijk betaalt u dat natuurlijk ook. Dat is de 
reden waarom wij het zo belangrijk vin-
den dat overgebleven gelden weer terug-
vloeien naar de sector. De begroting die 
zij normaal gesproken hebben, mogen 
zij aanwenden ten gunste van onder-
zoek voor en ontwikkeling van onze sec-

tor. Tijdens het fosfaatreductieplan heeft 
ZuivelNL als organisatie een belangrijke 
rol gespeeld, waardoor de kosten hoog 
opliepen. Hiervoor is in 2017 eenmalig 
nog eens een extra heffing op melkgeld 
gekomen, van 0,18 cent per 100 kg melk. 
Dit was bedoeld om de fosfaatreductie-
regeling te bekostigen. Van die gelden is 
11 miljoen euro overgebleven. NMV vindt 
het belangrijk dat de melkveehouders dit 
geld terug ontvangen, en heeft hier dan 
ook druk op gezet binnen ZuivelNL.

Ook gestopte melkveehouders be-
houden recht op teruggave
ZuivelNL maakte bekend dat zij deze gel-
den begin 2020 terug gaat betalen aan 
melkveehouders. Het komt neer op een 
bedrag van 0,08 cent per 100kg melk. On-

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, kun-
nen 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 bestel-
len. De prijs is € 7,50 per stuk
De totale verzendkosten zijn € 4,50 
euro. Bij grote aantallen worden de pak-
ketkosten van PostNL aangehouden.

Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail 
naar info@nmv.nu met uw naam, 
adres en het aantal bordjes.

Jan Aantjes heeft te kennen gegeven 
met ingang van 1 januari 2020 te stop-
pen als dagelijks bestuurder. Dit omdat 
hij het niet kon combineren met zijn an-
dere werkzaamheden. Wel blijft hij een 
aantal dossiers uitdragen die hij ook als 
dagelijks bestuurder onder zijn hoede 
had. Tevens blijft hij actief als landelijk 
bestuurder. Wij begrijpen zijn keuze en 
bedanken Jan voor zijn bijdrage als da-
gelijks bestuurder. Fijn dat hij met zijn 
kennis het landelijk bestuur blijft onder-
steunen

Jan Aantjes

danks dat de pijn van het fosfaatreductie-
plan nog steeds voelbaar is, is NMV blij 
dat ZuivelNL nu de enige juiste stap zet. 
Bent u inmiddels met uw bedrijf gestopt? 
Of kent u boeren die in de tussentijd ge-
stopt zijn? Tot 1 juni 2020 kunt u zich mel-
den bij de zuivelorganisatie waar u in 2017 
aan leverde. Attendeert u ook gestopte 
melkveehouders in uw omgeving hierop? 
NMV heeft er altijd voor gepleit dat deze 
gelden terug betaald moeten worden aan 
de melkveehouders. Daarnaast maken we 
ons hard voor een representatieve verte-
genwoordiging van melkveehouders bin-
nen deze invloedrijke organisatie, óók dat 
begint zijn vruchten af te werpen.

Lidmaatschap NMV ZuivelNL
NMV heeft eerder dit jaar haar lidmaat-
schap bij ZuivelNL opgeschort. De huidige 
stand van zaken is dat we een juridische 
brief aan ZuivelNL hebben gestuurd, waar-
in wij verzoeken om de toezegging dat op 
het moment dat ZuivelNL keuzes maakt 
waar wij als NMV niet achter kunnen staan 
in het belang van onze leden, wij per di-
rect het lidmaatschap op kunnen zeggen. 
Wij houden bij voorkeur het lidmaatschap 
in stand omdat er bij ZuivelNL relevante 
zaken voor de melkveehouders worden 
bepaald. ZuivelNL moet van meerwaarde 
worden voor de melkveehouderij.
Het is daarom belangrijk dat er een goe-
de vertegenwoordiging is van melkvee-
houders. NMV laat graag de stem van 
onze leden bij ZuivelNL horen, maar het 
mag nooit nadelige gevolgen voor onze 
leden hebben.



Vertegenwoordigers van het Landbouw 
Collectief ontbeten maandagmorgen 
(16 december red.) met minister-pre-
sident Rutte en minister Schouten. Tij-
dens het gesprek bleek dat het kabinet 
bereid is een aantal concrete toezeg-
gingen te doen over de oplossingen uit 
het stikstofplan van de sector, “Uit de 
gecreëerde stikstofimpasse”. Boeren en 
tuinders leveren hiermee een cruciale 
bijdrage aan het doorbreken van de 
stikstofimpasse, zonder dat ze daarvan 
de oorzaak zijn. 

“De nieuwe maatregelen om de stikstof-
uitstoot van de sector verder te reduceren 
zijn breed gedragen en praktisch uitvoer-
baar. De uitkomsten van dit gesprek zijn 
daarmee de beste garantie dat de stik-
stofemissie significant afneemt op korte 
termijn. Met de toezeggingen van het 
kabinet hebben de partijen in het Land-
bouw Collectief er vertrouwen in dat de 
overheid aan een aantal randvoorwaarden 
gaat voldoen, waardoor Nederland uit de 
stikstofimpasse komt. “We realiseren ons 
dat er nog veel ingewikkelde stappen 
moeten worden gezet en gaan daarmee 
nu aan de slag!” zegt Aalt Dijkhuizen, 
voorzitter van het Landbouw Collectief.

Praktisch uitvoerbare oplossingen 
noodzakelijk
De organisaties in het Landbouw Collectief 
hebben een aantal maatregelen voorge-
steld die praktisch uitvoerbaar zijn en tot 
snelle resultaten leiden, zoals in de eerste 

Basis-afspraken Kabinet en Landbouw 
Collectief over stikstof

fase bijvoorbeeld minder eiwit in het voer 
bij melkvee, extra weidegang en mest aan-
lengen met water. De voermaatregelen 
krijgen een plek bij de uitwerking van de 
Spoedwet, de kaderwet die gisteren in de 
Eerste Kamer is aangenomen en de ko-
mende tijd gezamenlijk wordt ingevuld.
Het kabinet heeft onder andere beves-
tigd dat er geen generieke krimp van 
de sector zal plaatsvinden, en ook geen 
gedwongen opkoop van bedrijven. Ver-
der gaat het kabinet de zogenoemde 
‘PAS-melders’ -activiteiten die vóór de 
stikstofuitspraak van de Raad van State 
(RvS) in aanmerking kwamen voor een 
vrijstelling van de Natura 2000-vergun-
ningplicht- legaliseren. Ook zal het kabi-
net de aanwijzingsbesluiten van Natura 
2000-gebieden kritisch bekijken. Deze 
worden opgeschoond, en er wordt in-
gezet op het samenvoegen of herinde-
len van natuurgebieden. In afwachting 
daarvan worden geen nieuwe Natura 
2000-gebieden op land aangewezen.

Basis voor vervolgstappen
Het kabinet en de partijen in het Land-
bouw Collectief spannen zich in om tot 
een goede uitwerking te komen. Er moe-
ten nog veel ingewikkelde stappen wor-
den gezet, daarmee gaat men nu aan de 
slag. In januari zal overleg tussen de or-
ganisaties in het Landbouw Collectief en 
het kabinet plaatsvinden over het inves-
terings- en maatregelenpakket; het IPO, 
de Rijksheren en het kabinet over onder 
andere de gebiedsprocessen en de imple-
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mentatie van de beleidsregels met betrek-
king tot intern salderen. Ook staat dan de 
problematiek van de nertsenhouders op 
de agenda. Tot slot is toegezegd dat het 
beleid jaarlijks zal worden geëvalueerd 
mét de sector.

Noot van NMV:
Voor de melkveehouderij zijn er nog veel 
losse eindjes. NMV blijft zich inzetten voor 
goede afspraken. Er is nog veel werk aan 
de winkel.

NMV is vertegenwoordigd in het Landbouw Collectief (L.C.). Het L.C. is opgericht om de boeren uit de gecreëerde 
stikstofimpasse te halen. In onderstaand artikel leest u het persbericht met de afspraken die het Landbouw Collectief 
afgelopen december met minister president Rutte en minister Schouten gemaakt heeft. 

Kort na 8 januari ontving de NMV vele 
bezorgde reacties van haar leden over 
een brief van het RVO. Die bezorgdheid 
was terecht. De brief kondigde namelijk 
aan dat de gegevens over de verleende 
fosfaatrechten al op 15 januari openbaar 
gemaakt zouden worden, zonder dat er 
duidelijk gemaakt werd om welke be-
drijfsgegevens het ging. Hapklare brok-
ken voor activisten? NMV heeft daarom 

zowel de verantwoordelijke Minister als 
functionaris voor Gegevensbescherming 
dringend verzocht om niets openbaar 
te maken. Ook hebben we via een le-
denbericht een voorbeeld bezwaarbrief 
gedeeld, die u zelf eenvoudig in kon vul-
len en opsturen. Want de Algemene ver-
ordening gegevensbescherming (AVG) 
biedt voldoende ruimte om gezinsbe-
drijven in de veehouderij te beschermen. 

Bovendien vallen fosfaatrechten niet on-
der staatssteun en hoeven helemaal niet 
openbaar gemaakt te worden. 

Uw bezwaren en onze brieven naar het 
ministerie LNV en EZ hebben effect 
gehad. Minister Schouten heeft beslo-
ten om de publicatie op te schorten.

Hierover meer lezen? www.nmv.nu

Publicatie fosfaatrechten opgeschort
Leden bedankt voor het massaal indienen van bezwaarbrieven tegen publicatie van fosfaatrechten



Frans Timmermans gedraagt zich 
als een evangelist die de nieuwe 
religie Klimaat verkondigd. Als vi-
cevoorzitter van de Europese Com-
missie en met de portefeuille milieu 
preekt hij hel en verdoemenis over 
de landbouw en alles wat daarmee 
samenhangt met zijn Green Deal als 
klimaatbijbel. Als een soort dictator 
probeert hij de landbouwonderne-
mingen ongeveer 40% minder inko-
menssteun te geven om zo de ver-
paupering en de criminalisering van 
het platteland een handje te helpen.

Het is een religie waar ik toch wel 
een beetje bang van wordt en als je 
tegenwoordig een beetje emissie-
arm tegengas probeert te geven 
krijg je al snel met de groene Inqui-
sitie te maken die overal gehakt van 
probeert te maken en het vagevuur 
steeds harder oppookt.
Ik hoop dan ook maar dat er straks 
een soort Maarten Luther in Brus-
sel opstaat die net als Luther zijn 
stellingen tegen de deuren van de 
Europese Commissie timmert en 

hen weet te bekeren voor hun Green 
Deal dwalingen.

U zult zich misschien afvragen waar-
om ik hier zo fel op acteer, maar de 
GLB-steun die de gemiddelde melk-
veehouder uit de EEG ontvangt is 
de helft van zijn inkomen en het kan 
toch niet zo zijn dat de voedselpro-
ducenten straks te biecht moeten bij 
de voedselbank.
Ook de huidige CO2-heffingen en 
rechten waarmee de groene Kathe-
dralen worden gebouwd zijn ver-
gelijkbaar met de aflaten waarmee 
de parochianen voor hun zonden 
boetedoening kregen opgelegd en 
absolutie kregen.
Een gezonde samenleving moet te-
rug in de verspilling van de groene 
ruimte waar de landbouw jaarlijks 
duizenden hectaren voor inlevert ten 
behoeve van beton en asfalt. Ook 
komen er elke dag gemiddeld 365 
mensen bij in Nederland en wordt er 
ook nog eens elk jaar goede produc-
tiegrond omgezet in namaak natuur. 
Bovendien neemt ook het aantal 
heilige koeien (auto’s) nog steeds 
fors toe.

De noodwet die ons uit de stikstof-
impasse moet halen is een schoffe-
ring voor het plan van aanpak die de 
brede landbouwcoalitie het kabinet 
aangeboden heeft om de urgente 

problemen op te lossen. Het kan er 
voor zorgen dat de onrust onder de 
boeren nog meer toeneemt.
Ik ben dan ook benieuwd welke ‘Rut-
teriaanse’ draai hier aan gegeven zal 
worden om het groeiend onbehagen 
onder de boeren te stillen.

Van de nieuwe landbouw commissa-
ris  Janusz Wojciechowski verwachten 
wij een proactief beleid om de belab-
berde overgereguleerde landbouw-
markt weer gezond te krijgen. Wij 
geven hem graag de raad mee om 
de rekening van de CO2-vastlegging 
van landbouwgewassen te presente-
ren bij onze klimaatmissionaris Frans 
Timmermans.
Als NMV willen we graag bij Frans 
te biecht niet voor de aflaatverkoop 
maar om hem te ver-
lossen van zijn Green 
Deal. Zodat hij zijn 
missie als Klimaat-
missionaris geloof-
waardig kan afsluiten 
en misschien hebben 
we dan ook geen 
reformatie 
van Luther 
meer nodig.
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Van de voorzitter...
De klimaat-
missionaris 
Frans Tim-
mermans

2001, een jaar om nooit te vergeten
Afgelopen week is de uitspraak over 
wel dan niet MKZ-besmetting in Koot-
wijkerbroek geweest. Helaas is de rui-
ming van zoveel gezonde dieren voor 
niets geweest. Een vonnis waarmee 
19 jaar getouwtrek zomaar van tafel 
wordt geveegd. Maar nu de menselijke 
kant van deze uitspraak.

Het brengt bij mij een gevoel van ongeloof, 
strijd en woede. Dat komt mede door het 
feit dat ons melkveebedrijf ook geruimd 
is, bij het aanwijzen van “de driehoek”. Ik 
was destijds nog een jonge, strijdvaardige 
melkveehouder en net begonnen in de 
uiterwaarden van de IJssel. Die elastische 
houding, die wij als gezin hadden, is er ge-
lukkig niet minder op geworden. Maar wat 
wel minder is geworden is het vertrouwen 
dat ruimingen en het gevolg daarvan, emo-
tioneel en financieel goed geregeld zal wor-
den, mocht MKZ nog een keer uitbreken.

Het is van de zotte dat er hier in Nederland 

niet iets verzonnen kan worden om pre-
ventief te vaccineren, en alleen maar om-
dat bepaalde landen dit van ons eisen met 
betrekking tot de afname van producten. 
Landen die zelf vaak besmette veestapels
hebben en duizenden dieren levend in 
een gat drijven en laten stikken. Moeten 
en willen wij als beschaafde mensen hier-
aan meewerken, of is er iemand van de bv 
Nederland die hierover zijn mond eens een 
keer los trekt? Zelfs al wordt er een mo-
gelijkheid geboden om te vaccineren, en 
wanneer dit vlees in Nederland blijft, zal er 
door eerder genoemde landen nog steeds 
geen producten afgenomen worden. Daar-
naast zal het in dit kikkerlandje rondom de 
“standstill” periode nog moeilijker worden, 
wellicht zelfs onmogelijk om de melkstro-
men te verwerken

Al met al een dossier waar wij als NMV de 
komende tijd keihard tegenaan gaan om 
hier meer helderheid en rechtvaardigheid 
in te krijgen.         Bertus Doppenberg

MKZ-drama in de driehoek 

Bertus Doppenberg,
secretaris en voorzitter van de com-
missie ‘Dieren’ van NMV



1212

NMV-
informatie

A
ge

nd
a

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

verzekerd van levering van stroom 
en gas.

Wilt u net als vele andere collega-
bedrijven 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@main-
energie.nl.

medio januari
NMV-commissievergaderingen

17 februari
NMV-bestuursvergadering om 20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Voorjaar 2020 
NMV-bijeenkomsten door het hele land

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

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/lid-
worden/

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten 
houdt en voor u opkomt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt?

Word dan lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

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

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

NMV vóór en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!


