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Boerenactie 19 februari
te Koekamp Den Haag
Tijdens de actie in Den Haag op 19 februari waren er weer heel veel NMV’ers aanwezig. Hier zijn we ontzettend trots op! De
betrokkenheid van onze leden, bestuurders en andere boeren zijn overweldigend!
Namens de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond waren er talloze mensen aanwezig om steun te betuigen en mee te strijden voor betere randvoorwaarden. Voor

toekomstperspectief van onze sector!
Vanaf de eerste acties bood NMV constant
ondersteuning. Onze bestuurders zijn allen boer en voelen de knijpende wet- en
regelgeving net zoals u. We vinden het
ontzettend belangrijk dat de stem van
onze boeren doorklinkt, overal. En juist
daarom zijn we ook zo blij dat bijna het
gehele Landbouw Collectief aanwezig was

tijdens de actie. Samen maken we een grote vuist richting de overheid. Zo kunnen ze
niet om ons heen! Op de volgende pagina
een greep uit de deelnemende NMV´ers,
die allen met grote motivatie en drijfkracht
voor u, al dan niet mét trekker, naar Den
Haag zijn afgereisd om de boodschap van
onze boeren over te brengen.

Andre Vermue, NMV-lid en deelnemer
landbouwcollectief Groningen, mét
trekker helemaal vanuit Groningen
(Winsum!) afgereisd naar Den Haag:
‘Een dag later heb ik de ogen weer open…
Wat hebben we er met zijn allen een mooi
tweedaags evenement van gemaakt. Mijn
grote complimenten voor de organisatiegroep ‘trekkergroep Niezijl’. Mijn bijrijder
Froukje en ik vonden het een superervaring
die we niet hadden willen missen. Zoals het
blokken, een spektakel op zich dat super
werkte om de groep bij elkaar te houden op
de weg. En de koffie, soep en broodjes waren helemaal top. Ook de sprekers hebben
de boodschap naar de politiek onomwonden duidelijk gemaakt. De terugreis verliep
prima. Nogmaals, ik had dit niet willen missen. Iedereen bedankt daarvoor’.
Marion Logtenberg, NMV-lid, bestuurder én actievoerder van het eerste uur,
was ook in Den Haag. Binnen NMV is zij
al jarenlang één van de drijvende krachten, waarbij ze de laatste jaren vooral
nauw betrokken geweest is bij het PAS
en gerelateerde stikstofdossiers. Zij
neemt namens NMV ook deel aan het
Landbouw Collectief. Bij NMV zijn we
ontzettend blij met haar ervaring, kennis en visie:
´Ik was ook op de actie in Den Haag, deze
acties dragen absoluut bij aan het zetten
van stappen, maar er moet meer gebeuren. In de periode dat Dirk-Jan Schoonman
voorzitter van NMV was, werden de kriti2

sche depositiewaardes al vastgesteld. Toen
al hebben wij vanuit NMV erop gehamerd
dat deze schier onhaalbaar zijn. Ik volgde
destijds al de verschillende discussies in de
Kamer en heb de toenmalige Kamerleden
voortdurend op het hart gedrukt dat de
normen een streven kunnen zijn, maar niet
een harde waarde moeten worden. Het frustreert me enorm dat we nu opnieuw weer
gelijk krijgen, als het spreekwoordelijke kalf
verdronken is. Het gaat net zoals destijds
toen we pleitten tegen afschaffing van het
melkquotum, ook daarin hebben we gelijk
gekregen, maar zijn onvoldoende gehoord.
Ik blijf erbij dat we best wel depositie kunnen verlagen, maar er is een veel bredere
blik nodig. In de natuur ontkom je niet aan
herstelmaatregelen, want anders red je het
niet. Een boer weet dat je de PH van je bodem op peil moet houden, anders wordt
het niets. De terrein beherende organisaties
moeten niet denken dat verzuurde gronden
vanzelf oplossen door het verlagen van de
depositie. Daar moet je nou eenmaal eerst
maatregelen voor nemen, anders krijg je
nooit het gewenste effect. Hoe goed de overige omstandigheden ook zijn´.

Harm Wiegersma, voorzitter van de
NMV, en Femke Wiersma, beleidsmedewerker, spraken namens NMV de boeren
toe vanaf het podium. Hieronder kunt u
hun speech teruglezen, die zij daar hebben uitgedragen:
Beste boeren, burgers en bouwers! Ik ben
Harm Wiegersma, ik spreek hier vandaag
als voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond samen met Femke
Wiersma, onze beleidsmedewerker. Ik vraag
me wel eens af hoe onze landbouw in de
huidige impasse terecht heeft kunnen komen. Als ik over onze sector heen kijk, dan
heeft de welbekende groene lobby in het
verleden iets structureel veel beter aangepakt dan wij. Zij zijn met 13 organisaties in
de Groene 11 verenigd. Zo´n beetje iedere
club afzonderlijk wordt met talloze miljoenen gesponsord door de PostcodeLoterij.
Die daarmee niet alleen activisme aanwakkert, maar ook financiert en faciliteert.
Het stelt deze anti-landbouwpartijen niet
alleen in staat dure campagnes te bekostigen, ze werken ook nog eens perfect met
elkaar samen. Dat overwegend tégen onze
mooie sector, waarbij ze de gewone boer
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maar al te graag de nek om willen draaien.
Helaas niet zonder succes. Dankzij alle miljoenen die hen wordt toegeschoven kunnen ze een prachtig kantoor hier vlakbij
bekostigen en lopen hun lobbyisten veel
vaker de Eerste, Tweede kamer en de Ministeries binnen dan wij. Onwetende burgers worden gedreven om lid te zijn, om te
voorkomen dat ze met lege handen achterblijven terwijl hun buren er met grote
geldprijzen vandoor gaan. Ze denken nog
bij te dragen aan goede maatschappelijke
doelen ook. Terwijl ze in feite hebben bijgedragen aan een vliegende start voor
antilandbouwclubs . Het is helaas de landbouw die de prijs betaalt. Wat mij betreft
zijn clubs met een activistisch karakter,
nooit een goed doel. Het woordje goed
staat voor mij gelijk aan rechtvaardig. En
zo wordt onze sector niet behandeld. We
kunnen zeggen dat we 10 – 0 achter staan,
maar ik wil positief blijven. Laten we van
de Groene 11 leren. Laten wij hen als voorbeeld nemen. Laten we met alle sectoren
de handen ineengesloten houden. Zoals
we elkaar gevonden hebben in het Landbouw Collectief. Nu en in de toekomst. Als

we elkaar niet uit laten spelen, van boer
tot boer, van sector tot sector, dan pas
staan we sterk. Ik wil daarbij specifiek mijn
waardering uitspreken voor alle gedreven
vrouwen die zich dagelijks binnen NMV, en
daarbuiten, inspannen voor de toekomst
van onze boeren.
Toen Harm mij vroeg of ik hier vandaag samen met hem wilde staan hoefde ik daar
niet lang over na te denken, want alles
draait wat ons betreft om samenwerking. Ik
ben actief voor NMV en dit jaar wandel ik
exact tien jaar ´in´ de sector rond. Het raakt
me dat jullie hier allemaal in grote getale
staan. Wie hier ook ergens staat, is Siem.
Siem is vijf jaar oud. Siem is boer. Siem is
mijn zoon. Voor de gemiddelde persoon
klinkt het misschien gek, maar jullie zullen
dat wel herkennen. Als ik één ding geleerd
heb is het dit: Je wordt geen boer. Je bent
het. Het is je identiteit. Het is ongehoord
dat partijen die voorop lopen met roepen
dat alle identiteiten in Nederland de ruimte
moeten krijgen, tegelijkertijd de ruimte van
de boeren juist in willen pikken, en daar
valse voorwendselen voor opgeven. Nor-

maal gesproken noem je zo’n werkwijze
frauduleus of zelfs oplichting, maar de
politiek en NGO´s lijken het ongestoord te
kunnen doen. Dat kunnen we niet accepteren! De agrarische sector is de ruggengraat van Nederland. Iets dat in moeilijke
tijden duidelijk wordt. In een oorlog, maar
ook in jaren van crisis, sleept de economische motor onder Nederland, de agrarische sector, Nederland er doorheen. Het
is ontoelaatbaar dat bewegingen die met
suggestieve feiten strooien, zo´n belangrijke sector moedwillig verloochenen. Samen
moeten we er voor zorgen dat deze sector
bestaansrecht behoudt. Bij NMV strijden
we met man en macht met jullie mee voor
het bestaansrecht van onze boeren. Voor
jullie toekomst, en voor de toekomst van
mijn zoontje Siem. Dat kan alleen door
elkaar vast te blijven houden en de feiten
consequent uit te blijven dragen. Dat is het
antwoord op de negatieve frames. Zo worden we de pseudo groene partijen de baas.

Want de enige échte groene
partijen, staan wat ons betreft
hier vandaag op het podium!
3

CETA verdrag door Tweede Kamer
CETA, het handelsverdrag tussen
de EU en Canada is op 19 februari
goedgekeurd door de Tweede Kamer.
Dit gebeurde na een zeer uitvoerig debat
een week eerder, waarin Thierry Baudet
van FvD maar liefst 4 uur spreektijd
aangevraagd had om ‘de waanzin’
van het verdrag te onderbouwen.
Uiteindelijk
steunden
alleen
de
coalitiepartijen met een meerderheid
van 3 stemmen het verdrag. CETA moet
echter nog goedgekeurd worden in de
Eerste Kamer en hier heeft de coalitie
geen meerderheid. Het is dus nog maar
zeer de vraag of ook de Eerste Kamer
CETA goedkeurt.

heden moeten werken. De duurzaamheidseisen op het gebied van milieu,
waterkwaliteit, dierenwelzijn, voedselveiligheid, enz. liggen in de EU op een
zeer hoog niveau. Nederland doet hier
vaak nog een schepje bovenop. Uiteraard brengt dit extra kosten met zich
mee. Het is onbegrijpelijk dat vervolgens
vrijhandelsverdragen afgesloten worden
waarbij producten in de EU binnengelaten worden die in de verste verte niet aan
onze standaarden hoeven te voldoen en
hierdoor een veel lagere kostprijs hebben. Een onhoudbare situatie die door
verdragen als CETA, TTIP 2.0 en Mercosur, alleen maar erger wordt.

Ondanks dat de EU door CETA meer kaas
naar Canada kan exporteren is NMV
tegen dit verdrag en trekt zij daarin op
met de meeste agrarische belangenbehartigers en een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Zo is vorig jaar
nog een manifest aan de Kamerleden
overhandigd gesteund door o.a. NMV,
NAV, DDB, POV, NVP, FDF en Agractie.
Ook is vlak voor het debat een brief namens 23 agrarische en maatschappelijke
organisaties naar de Kamerleden gestuurd tegen CETA. Het gevaar zit niet
alleen in CETA, er komen nog meer verdragen aan zoals TTIP 2.0, Mercosur en
verdragen met Nieuwzeeland, Australië,
Thailand, Indonesië. CETA is in feite het
eerste grote bilaterale verdrag waarover
het Nederlandse parlement zich kan uitspreken. Als CETA aangenomen wordt is
de kans groot dat ook volgende nog veel
schadelijkere verdragen aangenomen
worden. Het is daarom van groot belang
CETA tegen te houden en daarmee een
eerlijker handelsbeleid af te dwingen.

2. Een kostendekkende melkprijs wordt
door het vrijhandelsbeleid bijna onmogelijk gemaakt
De belangrijkste reden die het moeilijk
maakt om de melkprijs te verhogen is
de rechtstreekse koppeling van de Europese melkprijs aan de wereldmarkt
melkprijs. Het is bijna niet meer mogelijk
de melkprijs te verhogen als dit betekent
dat deze (ver) boven die op de wereldmarkt komt. De wereldmarktprijs houdt
geen enkele rekening met de extra kosten die Nederlandse boeren moeten
maken. Deze wordt enkel bepaald door
vraag en aanbod en ligt bijna altijd op
een veel te laag niveau.
Hoe komen we hier uit? De EMB (European Milk Board) ontwikkelde een crisisplan (MVP) waarmee de melkprijs in de
EU op kostendekkend niveau kan komen.
Dit MVP geeft de EU de mogelijkheid bij
een melkprijs die te ver onder kostprijs
ligt in te grijpen en de melkproductie in
de EU te verlagen. Hiermee komt vraag
en aanbod weer in evenwicht, worden
overschotten voorkomen en kan de
melkprijs weer op kostendekkend niveau
komen. De EMB streeft er naar om dit
crisisplan in het GLB te verankeren.
Door het vrijhandelsbeleid ontstaat echter het probleem dat de teruggang van
de EU-melkproductie door goedkope
importen van buiten de EU weer kan
worden opgevuld. De handelsverdragen

Grootste bezwaren
1. Oneerlijke concurrentie; extra kosten
duurzaamheid versus wereldmarktprijzen
De liberalisering en het vrijhandelsbeleid
zorgen er voor dat boeren wereldwijd
tegen elkaar uitgespeeld worden, terwijl
zij onder totaal verschillende omstandig-
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waar nu aan gewerkt wordt zullen dit
probleem enorm versterken.
3. Klimaatdoelstellingen onhaalbaar
De EU presenteerde onlangs de Green
Deal waarbij maar liefst 1000 miljard
euro geïnvesteerd gaat worden om de
EU klimaatneutraal te maken. Tegelijkertijd blijft de EU maar sturen op meer vrijhandel en nieuwe handelsverdragen. Een
volstrekt onbegrijpelijke combinatie. Dit
vrijhandelsbeleid is een enorme aanjager
van meer CO2-uitstoot. Nodeloos worden producten, de hele wereld over gesleept. De hoeveelheid onnodig transport
over zee, door de lucht en op het land die
hierdoor plaatsvindt is gigantisch. Onbegrijpelijk dat partijen die zich druk maken
over de klimaatverandering voor verdragen kunnen stemmen die de uitstoot van
broeikasgassen alleen maar aanjagen.
4. Ondermijning van de democratie
De investeringsbescherming ICS geeft
buitenlandse bedrijven de mogelijkheid
om de staat aansprakelijk te stellen. Nu
al lopen er wereldwijd talloze zaken met
miljardenclaims. En zijn er al vele zaken
bekend waarbij de politiek besluitvorming aanpaste onder druk van een dergelijke claim.
ICS is in feite een directe ondermijning
van de democratie in Nederland en Europa. De macht van multinationals zal bij invoering hiervan nog veel groter worden.
CETA, Mercosur, TTIP 2.0 en andere handelsverdragen zorgen voor oneerlijke
concurrentie, maken het realiseren van
eerlijke kostendekkende opbrengstprijzen in de landbouw onmogelijk, jagen
de uitstoot van broeikasgassen aan en
ondermijnen de democratie. Dit vrijhandelsbeleid maakt multinationals
nog machtiger, maakt de rijken rijker en
de armen armer. De veelgeprezen kringlooplandbouw zal met dit beleid ook zeker niet van de grond komen.De wereld
is toe aan een nieuw beleid, een duurzaam beleid met eerlijke concurrentie
en eerlijke prijzen voor de boer.

Stand van zaken Landbouw Collectief
Het is al meer dan 3 maanden geleden
dat het Landbouw Collectief het plan
‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’
overhandigde aan de Minister. Er zijn
onderhandelingsgesprekken gevoerd
met premier Rutte
en minister
Schouten. Enkele kleine zaken zijn
geregeld maar concreet is er nog heel
weinig toegezegd. Er zijn nog steeds
grote onzekerheden. We maken ons
grote zorgen over de politieke en
beleidsmatige koers.
Er wordt heel veel geld toegezegd om
naast bedrijven te saneren ook bedrijven
te verplaatsen of op te kopen rondom
Natura2000-gebieden. Het aandeel stikstofdepositie van die bedrijven op de natuurgebieden is waarschijnlijk lager dan
waarmee de overheid rekent. Maar de impact van deze maatregel is voor de boeren
en hun gezinnen wel heel groot.
De maatregelen van het Landbouw Collectief zijn goedkoper en effectiever. Maar de
overheid wil die niet omarmen. De landbouw hoopt dat Rutte en Schouten de
handschoen zullen oppakken en de boeren ruimte zullen bieden, in zowel geld als
beleid, zodat ze als ondernemers aan de
slag kunnen. Waarbij maatwerk per bedrijf
van belang is. Overheid moet geen ver-

plichte voer- en managementmaatregelen
gaan opleggen. Daarmee wordt er geen
draagvlak gecreëerd.
We moeten met elkaar werken aan toekomstbestendige bedrijven en sectoren.
Dat betekent ook robuust beleid en een
gezond verdienmodel.
De aandacht moet niet uitgaan naar de
paar honderd boeren waarvoor vrijwillige
uitkoop een oplossing is. Het is belangrijk
dat het platteland leefbaar blijft. Boeren
zorgen voor activiteiten, werkgelegenheid
en dragen bij aan een economisch vitaal
buitengebied.
Naast bovenstaande punten is het voor
het Landbouw Collectief van belang dat de
volgende zaken geregeld worden:
• Drempelwaarde op natuurgebieden, om
daarmee vergunningverlening vlot te
trekken
• Een ‘slim’ stikstofregistratiesysteem dat
er voor zorgt dat NH3 en NOx niet 1-op1 uitwisselbaar zijn. Dit voorkomt leegloop van productierechten uit de landbouw bij extern salderen.
• Vergund is vergund, dat betekent dus
ook behoud van latente ruimte bij intern
salderen. Deze ruimte is nodig om te
kunnen innoveren en stimuleert verdere

verduurzaming.
• D
 e NH3 die geleverd wordt door de varkenshouderij in het kader van de Regeling Warme Sanering moet gewaardeerd
worden. Hierover moeten afspraken komen met POV.
• 
De nertsenhouderij moet een eerlijke
vergoeding krijgen voor het stoppen
van de bedrijven.
• Voor PAS-melders, landbouwbedrijven
zonder NB-vergunning en voor beweiden en bemesten dient een juridisch onderbouwing en houdbare regelgeving
komen.
Het Landbouw Collectief blijft werken aan
oplossingen die voor de landbouw economische, uitvoerbaar en houdbaar zijn. De
basis blijft de depositie op Natura2000gebieden en niet de emissie van de landbouwbedrijven.

Vanuit de Provincies

NMV blijft strijdvaardig inzake Friese
ganzenaanpak
De Fryske guozzeoanpak is met drie jaar
verlengd vanaf 2020. De provincie Friesland heeft dit gedaan om beter inzicht
te krijgen in wat de effecten zijn van de
gemaakte keuzes binnen het provinciaal ganzenbeleid. Dat er bij de laatste
aanwijzingen van foerageergebieden in
2017 grote fouten zijn gemaakt door de
beleidsmakers was onmiskenbaar. Want
hierop zijn er door 132 grondgebruikers
bezwaren aangetekend.
Dit waren veelal melkveehouders met een
bedrijf binnen of aan de rand van ganzenfoerageergebieden die geheel of gedeeltelijk uit het foerageergebied verwijderd
waren. Tot op de dag van vandaag hebben
zij nog altijd veel schade van de wintergas-

ten. Dit alles is gebeurd in het kader van
een ordinaire bezuinigingsmaatregel van
de provincie.
Door de foerageergebieden met 10% te
verkleinen hebben vele boerenbedrijven
i.p.v. 100% schadevergoeding nu voortaan
80% en in het meest ongunstige geval nog
maar 50% schadevergoeding ontvangen.
Dit heeft te maken met de bonus-malus
regeling waarbij boeren minder vergoed
krijgen als de ganzenschade niet genoeg
afneemt. Dit alles terwijl de ganzendruk nu
2,5 maal zo hoog is dan tijdens de aanwijzing van deze gebieden in 2002. In dat jaar
was de oppervlakte aan foerageergebieden wél in evenwicht met de toenmalige
ganzenpopulatie.
NMV is afgelopen maand voor een zestal

boeren bij de rechtbank geweest waarbij
deze problematiek aan de orde kwam.
Deze bedrijven die onder andere percelen ingesloten of aan de rand van foerageergebieden of natuurgebied hebben,
waarbij geldt dat men een minimale afstand van 150 meter moet bewaren om
verstoring van ganzen te voorkomen zijn
extra gedupeerd. Zij krijgen eveneens 80%
uitgekeerd maar mogen nagenoeg niets
doen aan schadebestrijding. NMV stelt
in dit geval voor 95% uit te betalen wegens overmacht. Bovendien zijn er volgens
SOVON-vogelonderzoek meer ganzen,
terwijl er 10% minder foerageergebied is.
De rechter doet binnen zes weken een uitspraak hierover.
NMV-bestuur provincie Friesland
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NMV brengt gesprek tussen Wageningen Livestock Research en leverancier Aeromix op gang

Aeromixsysteem
Na een onderzoek op Dairy Campus
werden
de
vermeende
gunstige
effecten van het Aeromixsysteem
ondergesneeuwd. Aanvankelijk was
er in 2015 een kortdurend onderzoek
op Dairy Campus, waarbij het
Aeromixsysteem een ammoniakreductie
van iets over de 50% bewerkstelligde.
Dat nodigde uit voor nader onderzoek,
want die reductie uit mestopslag is zeer
hoog. In het tweede onderzoek werd er in
twee afdelingen gemeten, waarbij in één
afdeling een storing was. Hierdoor werd
er niet of nauwelijks met het systeem gemixt. De andere afdeling functioneerde
wederom gewoon goed. In de afdeling die
niet gemixt werd stelde men geen reductie vast. Wat logisch is omdat het systeem
niet functioneerde, maar in de tweede afdeling is een reductie van 48% gemeten.
Helaas werd na de eerste periode van meten door een interne communicatiestoring het Aeromixsysteem vervangen door
een ander luchtbellenmixsysteem, en is in

de rest van het onderzoek in 3 periodes
geen ammoniakreductie meer gemeten.
Wat NMV betreft geloven we, gebaseerd
op de beschikbare data, nog steeds dat
Aeromix wel werkt. De leverancier van het
systeem geeft aan dat het andere luchtbellenmixsysteem een heel andere installatie betreft. Deze is onvergelijkbaar met
het Aeromixsysteem, en werkt bovendien compleet anders. Dit heeft te maken met druk en met wat voor installatie
je gebruikt om lucht in te brengen. Het
systeem hebben zij jarenlang doorontwikkeld om tot de resultaten te komen die
het nu biedt. Zij waren erg teleurgesteld
dat de resultaten van het Aeromixsysteem
toch op één hoop gegooid werden met
de minder gunstige resultaten van het systeem dat later onderzocht is. NMV vindt
dat dergelijke systemen, die praktische
inpasbaar zijn in bestaande stalsystemen,
goed onderzocht moeten worden. Helemaal als er goede onderzoeksresultaten
zijn die erop wijzen dat het mogelijk wel

goed ammoniak reduceert. Van onze leden die het in de praktijk toepassen horen
we ook positieve geluiden. Wij geven de
voorkeur aan het voorkomen van emissie,
dan ze opsluiten en potentieel gevaarlijke
situaties creëren zoals bij emissiearme
vloeren het geval is. Maar in de loop naar
de afschaffing van het melkquotum zijn
nou eenmaal veel stallen met mestkelders gebouwd. Iets waar we nog tientallen
jaren mee vooruit moeten. Het Aeromixsysteem kan een oplossing bieden voor
boeren die nog een mestkelder hebben,
waar urine en mest samen in opgevangen
wordt. Daarom brengen we de partijen in
dit dossier graag met elkaar in gesprek,
omdat voor ons van belang is dat onze
boeren met werkbare systemen vooruit
kunnen, die bovendien betaalbaar zijn.
Om welk dossier het ook gaat, bij NMV
doen we altijd ons uiterste best om alle
betrokken partijen met elkaar in dialoog
te brengen en te houden, als dat in uw
belang is.

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
3-feb
Overleg Landbouw Collectief
4-feb	Vooroverleg Landbouw Collectief ivm gesprek Rutte
en Schouten
5-feb
Overleg Landbouw Collectief
6-feb
Evenement ‘Vitale bedrijven hebben de toekomst
7-feb
Overleg Landbouw Collectief met Rutte en Schouten
7-feb	Evaluatie gesprek Rutte en Schouten (Landbouw Collectief)
10-feb Bijeenkomst schoon water / KRW Wetterskip Fryslân
10-feb Vergadering commissie Randvoorwaarden
11-feb Alg. ledenvergadering KTC Zegveld
12-feb Informatiebijeenkomst stikstofdepositie Overijssel
12-feb	Overleg met ministerie LNV over dossier hoogdrachtige dieren/verbod op verhandelen
12-feb NMV-bijeenkomst Waar is de Stikstof? in N-Brabant
14-feb	Overleg Wageningen Universiteit over alternatieve
ammoniakreducerende staloplossingen
17-feb Bijeenkomst stuurgroep veiligheid in de landbouw
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17-feb Duurzame Zuivelketen
19-feb Boerenactie Den Haag
20-feb	Presentatie Mesdagfonds in Nieuwspoort. Herberekening stikstofcijfers
24-feb	NMV-bijeenkomst Ammoniakemissie, opzienbarende
conclusies in Zwaagdijk
24-feb	NMV-bijeenkomst Ammoniakemissie, opzienbarende
conclusies in Heerenveen
25-feb	NMV-BBW bijeenkomst Water onze verbindende
factor in N-Holland
25-feb	NMV-bijeenkomst Ammoniakemissie, opzienbarende
conclusies in Borculo
25-feb	NMV-bijeenkomst Ammoniakemissie, opzienbarende
conclusies in Montfoort
26-feb	Extra toelichting over RIVM-cijfers en berekeningen
door Mesdagfonds
27-feb NMV-jaarvergadering provincie Overijssel

Publicatie cijfers
Mesdagfonds
Op donderdag 20 februari jl. heeft
Mesdagfonds in Nieuwspoort uitleg
gegeven over de RIVM-cijfers waar de
commissie Remkes mee rekent. Het viel
hen op dat de commissie Remkes rekent
met de landbouw als verantwoordelijk
voor 46% van de stikstof in het totale
vraagstuk. Het eerste wat Mesdagfonds
ontdekte was dat dit het aandeel betreft
over heel Nederland. Dus ook op
landbouwgronden en niet slechts over
de depositie op de stikstofgevoelige
natuurgebieden. Hierdoor ontstaat
er een vertekend beeld. Dit is niet
representatief voor de hoeveelheid
depositie die op natuurgebieden
neerkomt.
Ook blijkt het RIVM alleen de globale landelijke stikstofdata vrij te hebben gegeven,
en zijn de meer specifieke AERIUS-data
nog steeds niet aangeleverd. De onderzoekers hebben vervolgens met de aangeleverde data opnieuw berekeningen
gemaakt. Daaruit komt naar voren dat de
bijdrage van de landbouw zo maar 25%
kan zijn in plaats van de veronderstelde
46%, aldus onderzoekers Geesje Rotgers
en Richard Zijlstra. Een aanzienlijk verschil,
dat voortkomt uit welke uitgangspositie
je neemt. Het moet gaan over de depositie op de natuurgebieden, en niet om de
emissie, aldus Rotgers. Er bleek verwarring
over het al dan niet meetellen van wateren,
wat in de cijfers van het RIVM níet gedaan
wordt, maar in het onderzoek van Mesdagfonds wél.

Wat ook opmerkelijk is, is dat de bijdrage
van de bouw echt marginaal is. En in het
onderzoek van Mesdagfonds nog veel
minder. Maar wat pas echt stuitend is, is
dat de emissie (en depositie) van deze bedrijven al lang ingevoerd zijn in het model.
Dus ook al is er nog geen vergunning voor
bepaalde activiteiten, in de cijfers was daar
al wel rekening mee gehouden. Hierdoor
is het stilleggen van de bouw onnodig geweest. Waarom het RIVM deze informatie
zelf niet met het ministerie gedeeld heeft
mag Joost weten. Er was veel ellende voorkomen als zij zich hierover hadden uitgesproken.
Ook het feit dat er normen gesteld worden die, zelfs al zou je alle emissiebronnen
weghalen, nooit gehaald kunnen worden
kwam aan bod. Een wapenfeit waar het
ministerie volgens ons nu hard mee aan
de slag moet, zonder de rekening daarvan
onterecht aan onze boeren te presenteren.
Wij nemen dit zeker mee om druk te blijven zetten.
De slotconclusie is dat het transparanter
moet. Het RIVM moet nog meer data leveren, en er wordt onnodig moeilijk gedaan
over vergunningverlening (de cijfers zitten
al ingerekend) Bovendien laat de overheid

na om goed onderzoek te doen en om een
eerlijk beleid te formuleren. Gelukkig is er
het Mesdagfonds: die gaat nu wel gedegen depositiemetingen uitvoeren. De sector gaat de nieuwe metingen die komen
zelf bekostigen, evenals de onderzoeken
vanuit Mesdag. Dit vindt NMV, evenals Jan
Cees Vogelaar, een schandaal.
De eerste winst hebben we al wel behaald.
Want de RIVM-cijfers zijn gebaseerd op
data van 2017. De grote reductie in de
melk- en jongveestapel ten gevolge van
fosfaatreductieplan en het invoeren van
fosfaatrechten zijn hierin niet meegenomen. Dat kan zomaar tot gevolg hebben
dat de emissies tot 20% zijn gedaald. Hiermee daalt de depositie van de landbouw
eveneens
Het stikstofdebacle speelt al meer dan 20
jaar. NMV is om die reden zelfs opgericht.
Ook toen al wilde het ministerie niet de
juiste onderzoeken uitvoeren en betalen,
aldus oud-bestuurders van NMV. Overheid
en politiek blijven zich anno 2020 aan een
dood spoor vasthouden. Om die reden opperde NMV een landbouwcollectief te starten. Want NMV zal nooit de handdoek in
de ring gooien.

Bordjes bij weilanden tegen neosporabesmetting
De 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 € 4,50
euro. Bij grote aantallen worden de pakketkosten van PostNL aangehouden.
Wilt u bestellen? Stuur dan een e-mail
naar info@nmv.nu met uw naam,
adres en het aantal bordjes.
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Berichtgeving mijnbouwschade van de
Agrarische Tafel Groningen
Zoals bekend uit voorgaande berichten
in Koebont neemt NMV, naast NAV,
LTO Noord, GRAJK en Boerenbelang
Mijnbouwschade
deel
aan
de
Agrarische Tafel Groningen (ATG).
Deze ATG is oktober 2018 ingericht
door Minister Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat (EZK). Hier zijn
ook de Aardbevingsgemeenten in
Groningen, de Provincie Groningen,
en de ministeries van LNV en EZK in
vertegenwoordigd. Snelle en correcte
schadeafhandeling heeft de hoogste
prioriteit bij de Agrarische sector.
In december 2018 zijn er op zeven hoofdpunten aanbevelingen gedaan bij Minister
Wiebes. Dit om tot een goed onderbouwd
programma te komen voor schadeherstel en versterking, met daarnaast een
programma van investeringen. Zoals asbestsanering, plaatsen van zonnepanelen,
windenergie en verdere investering met
toekomstperspectief voor de landbouw.
Ook kan er voor de agrarische sector
programma’s gefinancierd worden uit de
door de overheid beschikbaar gestelde
gelden (1,15 miljard Euro) in het Nationaal
Programma Groningen (NPG).
In 2019 vergaderden wij intensief om bovenstaand vorm te geven in een permanente structuur. Dit heeft geleid tot afspraken met het ministerie van EZK tot het
inrichten van het volgende;
Agrarische Tafel
Wij als sector zijn ingenomen met het feit
dat het permanent inrichten van de Agrarische Tafel wordt erkend. De Agrarische
Tafel dient zeker in de beginperiode vaker bijeen te komen. Wij denken aan één
keer per maand. Immers alles dient met
snelheid te worden opgestart. In een later
stadium, nadat de versterking en schadeafhandeling naar tevredenheid loopt
zouden wij terug kunnen naar eens in
de zes weken, en daarna naar eens in de
twee maanden. Een dagelijks bestuur van
drie personen lijkt ons daarbij zeer wenselijk. De Agrarische Tafel dient geborgd
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te worden door de belangenbehartigers,
zodat wij ook op bestuurlijk niveau met
de ambtenaren van EZK in voortdurend
overleg kunnen blijven. De sector stelt dit
als voorwaarde. Immers EZK blijft de (eind)
verantwoordelijke partij voor versterken
en schadeherstel. Het geld dient van EZK
te komen voor versterking en schadeherstel. Dit dient dan ook door EZK gegarandeerd te worden in welke vorm ook. Het
is wenselijk dat iemand van de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen
(TCMG) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) deelneemt als lid van de Agro
Tafel, naast vertegenwoordiging van de
drie overheden. (Gemeenten, Provincie en
EZK/LNV)
Agro Team
In het verleden bestond er reeds een Agro
Team. De Agrarische Tafel heeft deskundigen voor het Agro Team voorgedragen.
Er kan gebruik worden gemaakt van reeds
voorhanden informatie en expertise van
het vorige Agro Team, dit om snelheid
te houden in het proces. Het Agro Team
wordt door de Agrarische Tafel geborgd
en wij als sector willen daarin de TCMG
en NCG betrekken. Nadere onderzoeken,
mits benodigd, worden uitgevoerd en geborgd door het Agro Team.
Ook dient er aandacht te komen voor
de vele oude schadedossiers van vóór 1
maart 2017, welke nog bij de NAM liggen
en wel/niet bij de Arbiter zitten. De omvang dient in kaart te worden gebracht en
de sector wil graag meewerken aan snelle
oplossing en invulling. Boerderijen als
Rijksmonumenten en historische panden
dienen speciale aandacht te krijgen. Hoe
dat wordt ingericht dient nader te worden
besproken.
Een panel van de TCMG voert momenteel
een onderzoek uit naar de schade aan
mestkelders en hoe deze schade het beste
kan worden aangepakt en hersteld.
Agro Loket
Voor de sector is het van groot belang dat
er vanaf 1 januari 2020 een Agro Loket is

ingericht waar boeren zich kunnen melden met mijnbouwschade. Het loket staat
via de contactpersoon in open verbinding
met de Agrarische Tafel en het Agro Team,
zodat er inzicht is en blijft van wat er in
het proces gaande is. Via het loket kunt
u in contact komen met mensen die met
de agrarische sector bekend zijn en uw
schade bespreken. Het Agro Loket is bereikbaar op het navolgende telefoonnummer: 088-0414477
Agrofinance
De betrokken belangenbehartigende organisaties hebben de ministeries van EZK
en LNV verzocht een fonds in te richten,
waaruit alle herstel en toekomst programma’s kunnen worden betaald. De gemandateerden uit dit fonds dienen tevens lid
te zijn van de ATG, zodat besluiten aan de
bestuurstafel bindend kunnen worden uitgevoerd. Hieraan wordt nu gewerkt.
Algemeen
De sector hecht er sterk aan om met de
drie overheidslagen in contact te blijven,
via de Agrarische Tafel om verder flankerend beleid, daar waar behoefte is, mogelijk te maken.
Snelheid van het aandrijven van het
gehele proces is echter de allergrootste wens van de agrarische sector, dit
vanwege de enorme achterstand op dit
dossier, welke in de afgelopen ruim zes
jaar is ontstaan.
Ate H. Kuipers,
Regiovoorzitter NMV-Groningen

Ammoniakemissie opzienbarende conclusies
Op vier bijeenkomsten, georganiseerd
door NMV brachten onderzoekers
Annette van der Knaap, Peter Vanhoof
en Anton Nigten de stikstofbenutting
in kaart. Zij deden dit door bodem,
gewas en mest te bemonsteren, te
ontleden en te analyseren. Er zijn
171 mestmonsters genomen op 135
(melk)veebedrijven en daarvan is
onder andere de ammoniakemissie
gemeten. Hierin bleken hele grote
verschillen te zitten.
De bodem is de basis van de hele voedselkringloop. Het is belangrijk om te
weten wat er in de bodem gebeurt met
dierlijke mest en kunstmest. Als de bodem optimaal is dan is de kwaliteit van
het ruwvoer goed. Dan heb je gras met
volwaardig eiwit wat koeien goed kunnen verteren.
Hierdoor krijg je mest met minder onverteerbaar eiwit, waardoor die mest minder stikstof bevat maar rijk is aan koolstof. Deze mest verteert beter.
Vanhoof gaf aan dat alleen urine verantwoordelijk is voor ammoniakuitstoot. Hij
verwoordde het zo: ”Als ge naar een niet
proper urinoir gaat wat ruikt ge dan, juist
ammoniak“
Er was door de onderzoekers de nodige
kritiek dat mest verplicht geïnjecteerd

moet worden in de grond. Dat tast het
bodemleven aan waardoor gewassen
minder goed stikstof kunnen opnemen.
Daarnaast geeft het een toename van
lachgas.
Over de emissiearme stalsystemen gaven ze aan dat afgesloten mest, vanwege
zuurstof tekort, snel in kwaliteit achteruit
gaat. Waardoor bij het uitrijden van die
mest veel ammoniak en dus stikstof verloren gaat. Een ander zeer belangrijk argument om mest niet af te sluiten is dat
schadelijke gassen zich gaan ophopen
met groot gevaar voor ontploffingen.

De mate van stikstof vastleggen in gewassen kan enorm variëren maar daarmee ook de stikstofverliezen. Factoren
die daarbij een rol spelen zijn;
• Bodemtemperatuur bij mest aanwenden (vanaf 12 graden worden alle nutriënten opgenomen)
• Wijze van mest aanwenden. Bovengronds is het beste, bij voorkeur niet
zodebemesten en zeker geen hoge
concentraties en rotte mest.
• De hoeveelheid mest per keer is max
20 m3/ha.
• Zoutgehalte van de mest (verdunnen
met water)

Door de onderzoekers werd aangegeven dat er bij de beleidsmakers een
gebrek is aan landbouwkundige kennis en nog veel onwetendheid is over
stikstofbenutting. Verder vonden ze het
van groot belang dat er nog meer onderzoeken komen waarbij de invloeden
van het rantsoen van de koe op de emissies van ammoniak onderzocht wordt.
De verhouding tussen eiwit, ruwe celstof,
suiker, mineralen en sporenelementen
heeft daarop grote invloed. Ook werden
de melkveehouders geadviseerd om de
eigen mest te laten analyseren voordat
het uitgereden wordt, want dan weet je
ook wat je op je land brengt.

Er werd in een korte tijd heel veel informatie gegeven door de onderzoekers.
Op de site van NMV (nmv.nu) staat het
rapport en praktische tips van de onderzoekers.

Waarom
lid worden van FHRS
Voor melkveehouders die vrij willen
ondernemen en zelf beslissen waar zij hun
machtigingen aan geven is FHRS de plek waar
zij zich thuis voelen. Het telefonisch team is
boervriendelijk en bovendien thuis in de
materie op het boerenerf.
Voor Stamboekregistratie en
melkcontrole tegen een scherp tarief.
Maak bovendien online gebruik
van onze service. Nieuwsgierig?
Bel ons eens op en vraag
naar de mogelijkheden

Het FHRS is een onafhankelijk erkend Rundveestamboek voor alle rundveerassen.

www.fhrs.nl info@fhrs.nl Tel: 058-2941617
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Enquête vriespunt
NMV wil graag meer weten over het
“Vriespunt”-probleem dat afgelopen
periode onder met name Friesland
Campina-leden actueel was of nog is.

geen fouten gemaakt en geen water in
de leidingen aanwezig was, bleek er toch
een vriespuntprobleem.

Het vriespuntprobleem van het afgelopen jaar speelde vooral bij melkveebedrijven die geen torenhoge productie
hebben. De meeste schommelingen deden zich voor bij verandering van kuil en
of weidegang.

Er lopen op het moment nog een aantal
geschillen tussen melkfabriek en veehouders, doordat het kwaliteitspunt niet
is teruggetrokken vanuit de melkfabriek.
Dit betekent dat er nog steeds sprake is
van overtreding, als gevolg van de normaanpassing door de melkfabriek.

Ook bedrijven met veelal MRIJ of Fleckviehkruisingen en FH-rassen waren nog
al eens de dupe. Ondanks dat er geen
problemen met de melkinstallatie waren,

Heeft u problemen gehad met de vriespuntnormen? Help ons om uw belangen
te behartigen en beantwoord de volgende vragen. Uiteraard behandelen wij

uw gegevens vertrouwelijk en maken het
niet openbaar.
Wij willen onder andere graag van u weten:
1. Verwacht u het komend jaar problemen te krijgen met de nieuwe vriespuntnormen?
2. Is uw schade op een correcte manier
afgehandeld?
3. Heeft u achtergrondinformatie over
het vriespuntonderzoek?
Stuur uw antwoorden naar info@nmv.nu
onder vermelding van vriespuntnorm.

Stikstofbeleid leugen of feit
NMV-bijeenkomst Overijssel

provincie. De opkomst was groot, zo’n
165 melkveehouders waren aanwezig.
De bijeenkomst werd aangenaam onderbroken door een tractorgroep van
bijna 60 tractoren met een dankbare
boodschap.

Op 27 februari jl. hield NMV-Overijssel een melkveehoudersbijeenkomst
in Nieuwleusen. Ook hier stond de
stikstofproblematiek centraal. Met
name de vele natuurgebieden in Overijssel zijn het stikstofpijnpunt in deze
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De avond werd geopend door Lammert
van Dijk, bestuurder NMV-Overijssel.
Vervolgens hield NMV-Overijssel een
bestuursverkiezing. Arend Praas is gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij is een
actieve NMV-er en vertegenwoordigt
samen met Lammert van Dijk de NMVmelkveehouders in het stikstofcollectief
van Overijssel. Caspar Boerkamp is gekozen tot nieuw bestuurslid. NMV is blij
met deze gedreven melkveehouders en
verwelkomt ze hartelijk. Lammert van
Dijk en Tonny ten Vregelaar blijven in

het bestuur. Zij zijn tevens actief voor de
landelijke NMV-commissie mest/water.
Daarnaast behartigt Lammert de belangen van de melkveehouders bij bijna
alle provinciale waterzaken in Overijssel.
En werft Tonny nieuwe leden. Want hoe
groter de achterban, hoe meer invloed.
Frans Selles blijft penningmeester, hij regelt de financiën voor NMV-Overijssel en
zorgt voor de sponsoren.
Hoe boer blijven in Overijssel?
Pieter Dikhoff en Herbert Hams, twee
medewerkers van de provincie Overijssel kwamen spreken op deze avond. De
één is jurist en de ander adviseur van de
Overijsselse gedeputeerde Ten Bolscher.
Zij kwamen met een goed voorbereid
verhaal over de stikstofproblematiek.
Toch konden zij niet op alle vragen ant-

woord geven omdat er nog geen beleid
op gemaakt is. Op de vraag waarom een
boer bij een vergunningsaanvraag rekening moet houden met 15 planten of
diersoorten en Rijkswaterstaat met maar
5 soorten konden ze geen verklaring geven. Ook kwam de vraag uit de zaal of
het rantsoen van koeien meer invloed
heeft op de ammoniakuitstoot dan de
vloersoort. De provinciale medewerkers
moesten het antwoord schuldig blijven.

www.boutadvocaten.nl

Van de voorzitter...

Op zoek naar
het kompas
Op een kompas wijst de wijzer altijd
naar het noorden. Aan de hand daarvan
kan je de positie en een koers bepalen.
In de huidige, snelle, moderne tijd, waarin de wetenschap steeds minder fysieke
metingen gebruikt is het gebruik van
rekenmodellen veelal leidend. Een toetsingskader, in de vorm van een kompas,
waarbij de wijzer altijd naar het noorden
wijst zou ons vele miskleunen kunnen
besparen.
De presentatie van de gegevens van
het Mesdagfonds over de Nederlandse
stikstofproductie, toonde aan dat het
gebruik van dezelfde cijfers en hetzelfde
rekenmodel van het RIVM, toch tot verschillende uitkomsten kan leiden. Dit
model is ook door de commissie Remkes gebruikt, en het roept op zijn minst
vraagtekens op bij de uitkomsten zoals
zij die presenteerden, waarop gebaseerd
wordt wie de stikstofrekening ontvangt.
Ook blijkt bij nader onderzoek dat het
model geen foutmelding geeft, als het
overvraagd wordt, maar ongestoord verder van het padje afdwaalt en zo toch,
weliswaar verkeerd berekende, cijfers op
tafel legt.
Verbijsterend vonden wij de conclusie
van de onderzoekers dat wanneer we
álle mensen en bedrijvigheid uit Nederland weg zouden halen, we de doelen

Hoe nu verder met stikstof?
Geesje Rotgers, onderzoeker voor Agrifacts en Mesdag Zuivelfonds, vertelde
uiteraard over haar bevindingen op de
stikstofdepositie op natuurgebieden.
Deze cijfers had zij een week ervoor gepresenteerd namens het Mesdagfonds
in Nieuwspoort. De landbouw blijkt veel
minder bij te dragen aan de neerslag van
stikstof dan volgens de cijfers van het
RIVM. Zelfs zonder landbouw, verkeer,
industrie en bewoning is er teveel stik-

www.ggi.nl

stofuitstoot, aldus Geesje. De provincie
Overijssel liet weten naar de cijfers van
het Mesdagfonds te kijken en met de
boeren in gesprek te gaan.
Verrassing!
Geesje werd blij verrast door circa 60
melkveehouders die met de tractor kwamen om haar te bedanken voor haar
bijdrage aan het stikstofdossier en haar
tomeloze inzet voor de agrarische sector
in Nederland. Zij waardeerde dit enorm!

www.agrisun.nl

die de overheid heeft gesteld niet kunnen bereiken. De uitstoot vanuit het
buitenland zorgt al voor zoveel depositie op onze natuurgebieden, dat de
gestelde waarde overschreden wordt.
Stuitend dat een overheid alsnog met
droge ogen eigen inwoners verantwoordelijk houdt.
Het geeft duidelijk aan dat dit beleid
niet langer haalbaar is en de overheid
terug moet naar Brussel om uit te leggen dat ze zichzelf een te hoge doelstelling heeft opgelegd. Dat ze haar beleid
van emissie naar depositiebeleid moet
ombuigen, wat ook door Brussel was
gevraagd trouwens.
Als het de overheid ernst is om de wetgeving duurzaam te maken zal ze het
moeten borgen door de depositie te
meten en bronnen inzichtelijk te maken,
dat kan als een kompas dienen voor het
rekenmodel.
Op het gebied van het mestbeleid zien
we een vergelijkbare situatie: we investeren al jaren in emissiereductie, terwijl
de biodiversiteit hierdoor achteruit holt.
Doelen worden op papier gehaald en
stalvloeren exploderen. Ook hier ontbreekt het kompas waarlangs een duurzame kringlooplandbouw zou moeten
lopen.
Recent praktijkonderzoek toont aan dat
mest geproduceerd met behulp van een
uitgebalanceerd rantsoen veel minder
emissie geeft. Wanneer dit ook nog eens
bovengronds wordt uitgereden een veel

www.schutte-agra.nl

beter resultaat op benuttingsniveau
geeft. Wat resulteert in een hogere gewasopbrengst en meer biodiversiteit.
Te gek voor woorden is dat juist de mest
die is opgeslagen in emissiearme kelders
als slechtste uit het onderzoek kwam.
Als dit vervolgens ook nog eens in de
bodem wordt geïnjecteerd is het resultaat nog beroerder. Dit alles overziend
hopen wij dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en gaat inzoomen
op de echte kringlooplandbouw waarbij
een kompas integraal de verschillende
doelen de goede kant op stuurt in deze
snelle wereld.
Piepend en krakend, onder een zelfgecreëerde stikstofdeken, probeert het
kabinet Rutte de finish te halen. Als
landbouwsector verenigd in het Landbouw Collectief hebben wij het kabinet
een maatregelenpakket aangeboden
wat voldoende lucht geeft om
onder de stikstofdeken weg
te komen. Dit alles met
de toekomstige uitslag
van de depositiemetingen geïnitieerd door
Mesdagfonds, geeft
het kabinet een
kompas voor
een duurzame kringlooplandbouw.
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NMVinformatie
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.
Landschapsfoto 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/
12

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!

NMV vóór en door melkveehouders.

Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

medio maart
NMV-commissievergaderingen
medio maart
Themabijeenkomst Overijssel
eind maart
NMV-bijeenkomst Midden Nederland
20 april
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

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.

