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Donkere wolken pakken zich samen
boven het Landbouw Collectief
Het Landbouw Collectief is ontstaan uit
de behoefte om samen te werken in de
stikstofcrisis over de volle breedte van
de agrarische sector. Wel 13 organisaties uit verschillende sectoren sloten
aan. NMV is vanaf het eerste moment
betrokken bij het Landbouw Collectief
en vindt deze van grote meerwaarde.
Er is helaas grote onrust tussen partijen binnen het collectief ontstaan,
die het voorbestaan van het collectief
ondermijnt.
De patstellingen, welke door de voorzitter
van FDF in de media zijn aangewakkerd,
hebben helaas niet alleen binnen maar
ook buiten FDF geleid tot veel verontwaardiging. Bij NMV betreuren we dit ten
zeerste, omdat er intern op dat moment
juist hard gewerkt werd om binnen het
Landbouw Collectief een nieuw samenwerkingsverband gestalte te geven, waaraan alle partijen zich ook in de toekomst
konden blijven conformeren. In die verkenningstocht probeerden de betrokken
partijen tegemoet te komen aan de wens
van een aantal in het landbouw Collectief
voor meer sectorale vrijheid van handelen, zonder daarbij direct het collectieve
belang te verloochenen. Helaas blijkt dat
enkele organisaties zich beschadigd voelen door uitingen die door partijen uit
het collectief gedaan worden, wat een
samenwerking in de toekomst bemoeilijkt. Het vertrouwen in elkaar, dat juist in

zo’n intersectorale samenwerking nodig
is, ontbreekt. NMV betreurt het dat we,
ondanks dat we steeds op de goede weg
leken, elkaar toch niet naar tevredenheid
van alle partijen hebben kunnen vinden.
Het Landbouw Collectief is voor ons altijd
een positieve ontwikkeling geweest waar
we niet alleen de meerwaarde van zagen,
maar ook alles in ons vermogen gedaan
hebben om bij te dragen aan de totstandkoming en de instandhouding er van.
Forse inspanningen ten spijt
Vanuit NMV hebben wij steeds geprobeerd om het landbouwcollectief ongewijzigd in de kracht voort te zetten, helaas blijkt dit niet haalbaar. Voor ons heeft
steeds het collectieve belang voorop gestaan, waardoor soms ons eigen doen
en laten misschien wel eens te veel op
de achtergrond leek te geraken. Het leek
ons echter in deze immense crisis van levensbelang dat wij het collectieve belang
laten prevaleren boven zelfprofilering.
Achter de schermen hebben we dagelijks
had gewerkt aan het bijdragen aan het
bedenken van oplossingen in beleidszin,
maar ook het stabiel houden van het collectief. Dat dit nu niet gelukt is, is ons een
doorn in het oog. Het doet geen recht
aan alle inspanning die vanuit zoveel verschillende partijen geleverd is, waaronder
ook zeker de brede afvaardiging van onze
Dagelijks-, Landelijk én Provinciaal bestuurders. Juist nu is eenheid en samen-

werking hard nodig. We roepen daarom
nu én in de toekomst alle partijen op om
hun individuele belangen ondergeschikt
te maken aan het collectieve belang. Wat
ons betreft is dat de enige optie op het
moment dat een sector zich in zo’n spanningsveld begeeft met de overheid en
neem je alleen dan je bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Juist nu zullen we samen moeten op moeten treken om de aangekondigde maatregelen te pareren met betere maatregelen
die er écht toe doen én uitvoerbaar zijn.
Op regionaal en provinciaal niveau wordt
inmiddels goed samengewerkt binnen
NMV maar ook met sectorpartijen, naast
een grote uitdaging gebeurt er toch ook
iets moois: Overal zien we verbroedering
tussen organisaties en sectoren. Als NMV
zullen wij alles er aan blijven doen dit ook
landelijk gestalte te blijven geven. Omdat
er mogelijk tussen de tijd van het ter perse gaan van Koebont en het moment dat
deze bij u op de mat valt zich nieuwe ontwikkelingen kunnen aandienen, zullen we
u over de actuele stand van zaken vooral
middels ledenberichten op de hoogte
brengen. Om te voorkomen dat u achterhaalde informatie ontvangt..

Nieuw! Campagnewebsite BoerVeilig.com (.com en niet .nl!)
Samen houden we de melkveehouderijsector veilig
Werken in de melkveehouderijsector is
mooi werk en dat moet vooral ook zo
blijven. Daarom vind je op boerveilig.
com praktische informatie en tips waarmee je veilig en met plezier kunt blijven
werken.

NAJK heeft samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas, het
kennisinstituut voor veilig, gezond en
duurzaam werken, het initiatief genomen tot een project om de veiligheid
in de melkveehouderij te verbeteren.
Doel van het project is een veilige
werkvloer voor melkveehouders, hun
familieleden, personeel en bezoekers. ZuivelNL financiert dit project
en geeft zo invulling aan één van de
zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030. Hieronder meer
informatie over de nieuwe campagne:

Veiligheid? Hoezo?
In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld
15 dodelijke ongevallen plaats tijdens
werkzaamheden op de boerderij. Dit is
helaas het topje van de ijsberg, want er
zijn ook veel ongevallen met (ernstig)
letsel. Het doel van BoerVeilig is om bewustzijn te creëren en daarmee (dodelijke) ongevallen te voorkomen.
Veiligheid op een boerenerf is niet altijd
zo vanzelfsprekend als het lijkt. Jonge
kinderen die vrolijk spelen en zich van
geen kwaad bewust zijn, jezelf overschatten wanneer je haast hebt of nét
even niet goed opletten in de trekker
kan nare gevolgen hebben. Op boerveilig.com delen collega’s hun verhalen
hierover.

Iedereen een veilig bedrijf
Dat wil jij toch ook? Test je bedrijf met de
online tools op boerveilig.com en kom
erachter hoe veilig jouw bedrijf is. Met
deze tools krijg je ook inzicht in de punten die je op jouw bedrijf kunt verbeteren. Ook wordt er een overzicht gegeven
van de beschikbare opleidingen op het
gebied van veiligheid. Zo creëer je een
veilige werkomgeving voor jezelf, je familieleden, personeel en bezoekers.
Praten met een expert
Dat kan! Veiligheidsdeskundigen zijn
gratis te boeken via boerveilig.com voor
een gezellige en leerzame avond met
jouw LTO-, AJK- of NMV- afdeling.
We kunnen nog niet voorzien hoe de situatie rondom het coronavirus zal zijn bij
de start van het nieuwe winterseizoen.
Daarom kijken we graag samen met jullie naar de mogelijkheden. Er is een flexibel aanbod beschikbaar.
In ontwikkeling
In de komende periode gaan we meer acties organiseren en tips, verhalen en tools
delen. BoerVeilig.com blijft in ontwikkeling!

Ganzenbeleid
Onderstaand ledenbericht is in Friesland verspreid in het kader van ganzenbeleid. Het speelt echter ook in
andere regio’s, die de zaak in Friesland als voorbeeld genomen hebben.
Om op regionaal gebied ook goed de
vinger aan de pols te kunnen houden
hebben we ook uw inzet nodig:

gediend werd bij de rechtbank luidde dat
de boeren door het beschermingsbeleid
juist extra schade hebben, terwijl het hen
aan adequate middelen ontbreekt deze
schade tegen te gaan. Een contradictie
om juist in die situatie de schadecompensatie te verlagen, zo oordeelde de
rechtbank ook.

Accepteer 20% eigen risico ganzenschade NIET!
Zoals we recent bekendmaakten hebben enkele NMV-leden kortgeleden
met succes bezwaar gemaakt tegen het
voorgenomen verhoogde eigen risico
betreffende ganzenschade in Friesland.
De provincie verhoogde het eigen risico
zonder gedegen onderbouwing van 5%
naar 20%. Het verweer dat hiertegen in-

Zonder enige vorm van overleg of tegemoetkoming is de provincie nu in hoger
beroep gegaan. Dit betekent echter niet
dat het met succes bestreden besluit
wordt opgeschort: u hoeft geen 20% eigen risico te accepteren! Het is van groot
belang dat u en collega’s in verweer
gaan tegen dergelijke onzinnige beleidsvoornemens, alleen zo kunnen we idiote
voorgenomen beleidsmaatregelen te-
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gengaan. Meldt u zich bij NMV (info@
nmv.nu) wanneer u in verweer wilt gaan.
Wij kunnen u eventueel ter dienste zijn
met een voorbeeldbrief om in verweer te
gaan.
Uit de hand gelopen ganzenpopulaties
NMV is van mening dat de ganzenpopulaties volledig uit de hand gelopen
zijn. De schade die onze boeren hierdoor
oplopen is enorm. Zolang onze boeren
geen gedegen bestrijdingsmogelijkheden krijgen, accepteren wij niet dat de
compensatie verlaagd wordt. De gang
naar de rechter hiervoor gaan we dan
ook niet uit de weg. We houden u op de
hoogte over het verloop van het ganzendossier en het hoger beroep.

ZUIVELNOTERINGEN
NMV heeft aan de marktspecialist van ZuivelNL gevraagd om een achtergrondschets van de zuivelnoteringen voor onze
leden te maken. Hieronder leest u over de zuivelnoteringen, welke door ZuivelNL worden uitgevoerd, en de meerwaarde
daarvan voor Nederland.
Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen
Eind jaren 60 van de vorige eeuw zijn er
in de EU afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke marktordening voor
zuivel. Dit houdt in dat er in Europees
verband marktondersteunende maatregelen kunnen worden genomen als de
markt zich niet positief ontwikkelt en
als gevolg daarvan de melkveehouders
een lage melkprijs dreigen te ontvangen.
Denk bij deze maatregelen aan de regelingen van particuliere opslag en interventie voor mager melkpoeder en boter.
Om te bepalen of deze maatregelen
moeten worden ingezet, dient de Europese Commissie o.a. te beschikken over
actuele informatie over de melkaanvoer,
de aan melkveehouders uitbetaalde
melkprijzen en de gangbare marktprijzen voor de diverse zuivelproducten. Alle
lidstaten verstrekken deze informatie periodiek aan Brussel. Wekelijks worden de
marktprijzen van boter, kaas, weipoeder,
mager en vol melkpoeder doorgegeven.
Invulling registratie zuivelnoteringen
lidstaten
Het staat de lidstaten vrij om de vorm te
kiezen waarin deze wekelijkse marktprijzen worden verzameld. In Nederland is
vanaf het begin gekozen voor een com-

missie van deskundigen. In veel andere
lidstaten worden gegevens ambtelijk ingezameld en geanalyseerd. De leden van
genoemde commissie van deskundigen
(Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen (CONZ)) worden voor een
periode van twee jaar benoemd door
de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast is er
een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter benoemd, beiden afkomstig
van het ministerie van LNV. Het is van
belang dat de afzonderlijke leden de
beschikking hebben over de benodigde
(markt)kennis.
Het secretariaat is door het ministerie
van LNV bij ZuivelNL ondergebracht.
ZuivelNL informeert wekelijks bij bedrijven naar de laatste marktontwikkelingen
en de markttransacties (tegen af-fabriek
prijzen) voor de diverse zuivelproducten.
De benaderde bedrijven zijn actief in de
productie en handel, maar het zijn ook
eindgebruikers zoals bijvoorbeeld producenten van kalvermelk. De resultaten
van deze informatieronde worden in de
vorm van een verslag aan de leden van
de CONZ toegezonden.
Nederland sterke positie in de zuivel
Iedere woensdag vergadert de CONZ
en worden de prijzen (noteringen) vast-

gesteld die aan Brussel moeten worden
doorgegeven. Daarnaast worden de
noteringen direct gepubliceerd op de
website van ZuivelNL (www.zuivelnl.org).
Naast een wettelijke verplichting om
prijzen te verzamelen, is de Nederlandse
notering in de loop van de tijd een belangrijke referentie geworden bij transacties die in de internationale handel in
zuivelproducten worden afgesloten. Kopers en verkopers van zuivelproducten
in de EU vinden de Nederlandse notering een betrouwbare weergave van de
marktsituatie. De noteringen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn de drie
noteringen met gezag in Europa. Daarmee draagt de CONZ bij aan de reputatie
van Nederland als groot zuivelland.
Meer informatie over de Nederlandse
Zuivelnoteringen en de laatste ontwikkelingen kunt u vinden op de website van
ZuivelNL (www.zuivelnl.org).

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl

Waarschuwingsbordjes zwerfvuil
Steeds meer koeien worden ziek van
‘scherp in’ door rondslingerende
blikjes of ander zwerfafval. Daarom
heef NMV bordjes voor zwerfvuil
ontwikkeld. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de burgers zelf, maar
we realiseren ons dat zij niet weten
welke gevaren dergelijk afval met
zich meebrengt.

Uw ZWERFAFVAL onze dood!
Gooi uw afval in een afvalbak
Dank voor uw medewerking!
Voor meer informatie
www.nmv.nu

Met deze bordjes brengen we het bij de
burgers onder de aandacht. En hopen
hiermee zieke grazers te voorkomen. Wilt
u ook zo’n bordje om zwerfvuil tegen te
gaan?
De bordjes zijn te bestellen voor € 7,50 per stuk excl. portokosten (ca. € 4.35) via info@nmv.nu.
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Er is de laatste tijd erg veel te doen om KoeMonitor. Veel melkveehouders vragen zich af waar KoeMonitor vandaan
komt en welke status het heeft. Hieronder een uiteenzetting over KoeMonitor en de stand van zaken

Koemonitor

KoeMonitor, nog een lange weg te
gaan
Alle in Nederland geleverde melk moet
voldoen aan de Europese hygiëneverordening, zowel voor de afzet in Europa als
daarbuiten. Het toezicht op het leveren
van melk van gezonde koeien is een officiële taak die wordt uitgevoerd door
COKZ. NVWA en COKZ leggen daarvoor
verantwoording af in Europa. De lidstaten hebben de mogelijkheid officiële
taken te delegeren aan praktiserende
dierenartsen. In Nederland is voor het
leveren van melk van gezonde koeien
het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB) in
het leven geroepen. De onafhankelijke
borging daarvan valt onder de Stichting
Geborgde Dierenarts (SGD). In de SGD,
opgericht als uitkomst van de Task Force
ABRES, participeren LTO, Partico, RFC,
COV en dierenartsen (Collectief Praktiserende Dierenartsen en KNMvD). De SGD
borgt binnen de 1-op-1 overeenkomst
melkveehouder – dierenarts het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) met bijbehorend
BedrijfsBehandelPlan (BBP). Hiermee
wordt invulling gegeven aan wettelijke
bepalingen. Om de risico’s op het leveren van melk van gezonde koeien in
kaart te brengen heeft Royal FrieslandCampina (RFC) de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM) ontwikkeld waarbij
als gouden standaard het PBB de basis

www.boutadvocaten.nl
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vormde. Verder is KoeKompas (KK) ontwikkeld om risico’s voor diergezondheid
en welzijn in kaart te brengen. Zuivelondernemingen, verenigd in Partico en
later RFC, hebben KoeKompas opgenomen in de leveringsvoorwaarden. Vragen vanuit COKZ aan RFC over het zicht
vanuit haar leveringsvoorwaarden op het
leveren van melk van gezonde koeien, in
het bijzonder van ‘risicobedrijven’, leidde
tot de aanzet om te komen tot één integraal systeem: KoeMonitor. KoeMonitor,
waarvan ZuivelNL uiteindelijk eigenaar
werd, is ‘op de plank gelegd’ voor zuivelondernemingen. Zuivelondernemingen
kunnen het systeem opnemen in leveringsvoorwaarden.
Europese controle verordening
In december 2019 heeft het Ministerie
van VWS de SGD aangewezen als organisatie die gedelegeerde taken door
praktiserende dierenartsen kan laten uitvoeren. Het gaat daarbij om het leveren
van melk van gezonde koeien. De aanwijzing leidde onmiddellijk tot vragen over
de gelanceerde KoeMonitor. De vragen
richtte zich niet alleen op de onafhankelijkheid van de eigenaar van KoeMonitor
en de borging, maar ook op het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke eisen, inclusief de omgang met
data van melkveehouder en dierenarts.
Het was de start van gesprekken tussen

www.ggi.nl

SGD, ZuivelNL, het Ministerie van LNV en
VWS, de NVWA en het COKZ. Het leidde
ook tot de toetreding van de NMV tot
het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts van de SGD.
Het is belangrijk aan tafel te zitten om
wensen van de achterban duidelijk te
maken. Sinds 1 januari 2020 hebben veel
zuivelondernemingen KoeMonitor al in
de leveringsvoorwaarden opgenomen.
Daardoor worden veel melkveehouders
nu al geconfronteerd met een systeem
waar nog heel veel om te doen is. NMV
vindt derhalve dat de ‘zuivel’ veel te hard
van stapel loopt met KoeMonitor en dat
er eerst duidelijkheid moet komen over
de status en niet in de laatste plaats het
draagvlak voor KoeMonitor bij melkveehouders. Is er een duidelijk onderscheid
tussen wettelijke en bovenwettelijke eisen en wat zijn de effecten daarvan op
de onderlinge concurrentie tussen zuivelondernemingen? Geven NVWA en COKZ
en de Ministeries groen licht waar het de
onafhankelijke borging van de taken van
de dierenarts betreft? Hoe is de omgang
met data van de melkveehouder en dierenarts geregeld: Wie beheert? Wat
wordt er met de data gedaan? Wie mag
er in de data kijken? etc. Kortom KoeMonitor heeft nog een lange weg te gaan.
En, de NMV gaat in het CvB Geborgde
Dierenarts in het belang van haar leden
aan de slag met genoemde vragen.

www.agrisun.nl

www.schutte-agra.nl

Stikstofmaatregelen onwerkbaar
Stikstofmaatregelen onwerkbaar
NMV is niet content met de voorgenomen maatregelen op het gebied van
stikstofreductie. Maandenlang heeft
de werkgroep melkveehouderij van het
Landbouw Collectief gewerkt aan goede
maatregelen en oplossingen, en nu shopt
de minister eenzijdig maatregelen eruit,
zoals een eiwitmaatregel zonder onderbouwing. Terwijl stikstofreductie ook op
een boerenbedrijf integraal benaderd
moet worden: in samenhang met alle
geldende factoren. Weersomstandigheden zijn, zoals wij boeren allen weten,
niet beïnvloedbaar. Ze beïnvloeden de
kwaliteit en de stikstofgehalten van het
ruwvoer wel. Daarom is het belangrijk
dat melkveehouders in staat blijven het
rantsoen aan te vullen met wat op dat
moment noodzakelijk is om de veestapel
gezond te kunnen houden met een uitgebalanceerd voer.
Daarnaast geeft het kabinet in haar
voorgenomen plannen te kennen dat
zij streeft naar een volledige gunstige
staat van instandhouding van natuur te
komen, conform de Habitatrichtlijn. De
minister gaat daarmee, wat ons betreft,
voorbij aan wat óók in de richtlijn benoemd wordt: ‘De Habitatrichtlijn heeft
als hoofddoel om – met inachtneming
van de vereisten op economisch, sociaal,
cultureel en regionaal gebied – het behoud van de biologische biodiversiteit te
bevorderen’. Voor ons komt de afweging
daarop onvoldoende tot uiting en wordt
de rekening eenzijdig aan de landbouw
gepresenteerd.
Haalbare doelen
Volgens de minister moet in 2030 50%
van de stikstofgevoelige N2000-gebieden onder de KDW (kritische depositie
waarde) zitten. Terwijl voor veel gebieden geldt dat die gebieden, ook al haal je

alle veehouderij in Nederland weg, nog
steeds niet aan de KDW zullen voldoen.
De NMV heeft altijd gepleit dat de KDW
geen toetswaarde mag en kan hebben.
Minister Verburg heeft dat in oktober
2010 ook zo bevestigd. De staat van instandhouding is niet alleen afhankelijk
van de KDW, ook andere maatregelen
zijn van belang.
Eenduidig uitvoerbaar beleid
Wij willen beleid dat uitvoerbaar is. Het
moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid: of
de provincies gaan iets doen of het moet
landelijk geregeld worden. Er is momenteel een Inter Provinciaal Overleg (IPO)
en daarnaast zijn er binnen de provincies zelf ook overleggen op provinciaal
gebied. Daarnaast werkt de minister zelf
een en ander uit. Wat we zien is dat hier
onvoldoende regie is en de samenhang
ontbreekt. Wel vinden wij dat, voordat
de landbouw kan leveren, de randvoorwaarden geregeld moeten worden: eerst
de PAS-melders en bedrijven zonder vergunningen legaliseren. Er moet ook eerst
duidelijkheid komen over beweiden en
bemesten, over het extern salderen en
hoe we ervoor gaan zorgen dat de veehouderij niet in de uitverkoop gedaan
wordt. Oftewel, de overheid moet wat
ons betreft eerst zelf aan de bak. Dat is
wat de NMV betreft op dit moment onvoldoende gewaarborgd. En bij groene
stikstof inruilen voor grijze stikstof is
geen natuurgebied gebaat. De NMV wil
niet dat er straks binnen iedere provincie weer ander beleid gevoerd wordt,
waarbij rechtsongelijkheid voorkomen
moet worden. In vrijwel alle provincies
zijn NMV-bestuurders nauw bij elkaar
betrokken in hun streven naar werkbaar
en uitvoerbaar beleid voor onze melkveehouders. We houden u op de hoogte!

Post per
email
Wilt u snel op de hoogte
gehouden worden van de
persberichten die de NMV
uitbrengt of snel informatie toegezonden krijgen,
zoals bijvoorbeeld recente
informatie over klimaatmaatregelen? Heeft u
afgelopen maanden niets
ontvangen van de NMV per
e-mail? Mail dan uw juiste
e-mailadres naar info@nmv.
nu zodat wij uw e-mailadres kunnen registreren.
Dan blijft u op de hoogte
van het allerlaatste NMVnieuws!

Verschillende relevante internetconsultaties voor de melkveehouderij
Een wetswijziging gaat vrijwel altijd vooraf
door een internetconsultatie waarbij de
overheid feedback vraagt op te implementeren beleid. Op dit moment zijn er 3
consultaties geopend die gevolgen zullen
hebben op de melkveehouderij: de eerste
gaat over maatregelen in het zesde actieprogramma, dan is er nog een consultatie
over ‘Realtime Vervoersdocument Dierlijke

Mest’ en tot slot is er een consultatie die
gaat over de wijziging definitie melkvee,
vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease.
U kunt ook als melkveehouder reageren
op deze consultaties zodat u direct kunt
aangeven wat het voorgenomen beleid
voor u betekent. Vanuit NMV zullen we
uiteraard voor onze leden als collectief re-

ageren, maar het kan extra kracht bijzetten
wanneer u als individuele melkveehouder
ook kenbaar maakt waar de maatregelen
knellen met de prakrijk op uw boerenerf.
Als u even tijd hebt, reageert u dan vooral
op één of meerdere consultaties!
U vind de consultaties op:
www.internetconsultatie.nl
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Peelbrand
Natuurbranden bedreigend voor inwoners en natuurdoelen
De afgelopen periode zijn de Peel en
Herkenbosch het slachtoffer geworden
van bedreigende natuurbranden die vele
evacuaties tot gevolg hadden.
Het stoort NMV dat men tijdens de
brand vergadert over stikstofarm of -rijk
water dat ingenomen moet worden om
te blussen. Dat is niet eens onderdeel
van het beleid van de Veiligheidsregio,
terwijl de Peel op een gegeven moment
door de blushelikopter van Defensie in
de steek werd gelaten, omdat bij Herkenbosch nog meer inwoners gevaar liepen door een andere natuurbrand.

Voorkomen van calamiteiten
Nu is brand altijd een ongewenste calamiteit, maar er moet, net zoals bij andere
sectoren, het nodige aan voorzorg gedaan worden. Doordat alles kon groeien en bloeien, door het ontbreken van
compartimenten en de vernatting waren paden in het gebied ontoegankelijk
en kon de brandweer in de Peel niet of
nauwelijks bij de brandhaard komen. Het
nalaten van preventie is strijdig met de
zorgplicht voor instandhoudingsdoelen
van de natuur. Inwoners hebben volgens
Europese grondrechten (het EVRM) recht
op een veilige woon-en werkomgeving.
Met deze natuurbranden is niet alleen
een prachtig gebied verwoest, maar zijn
ook natuurdoelen, waar de EU Nederland
op afrekent, in rook opgegaan. En dat dit
juist in de Peel gebeurt, dat een grote rol
speelde in de ‘PAS-zaak’, is zuur.
Beheerplannen Natura2000
Daarom heeft de NMV verzocht aan allen die een rol hebben in een gebied,
provincie, waterschap, gemeente en
veiligheidsregio om de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid verslag te laten doen.
De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek dienen dan meegenomen te
worden in de actualisatie van de beheerplannen Natura 2000 en het beleid van
de Veiligheidsregio, dat beter op elkaar
afgestemd dient te worden. Als er miljarden aan gemeenschapsgeld worden gespendeerd aan maatregelen die nauwelijks effect hebben op de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden, is meer
regie op het voorkomen en bestrijden
van natuurbranden op zijn plaats. Daarmee voorkomen we dan tenminste dat
er niet meer natuur dan nodig in rook zal
opgaan.

NMV op Twitter
Ard Eshuis@ArdEshuis
Zijn er nog van die lui die beweren
dat boeren maar wat aanrommelen..... Tip: Ga er eens goed voor
zitten, de Koemonitor, verplichte
kost voor elke melkveehouder in
Nederland: https://koemonitor.nl/
wp-content/uploads/BrochureKoeMonitor-LR.pdf
De Kruif@Nkruif
“De feiten liggen echter heel anders. Door de hoge grondwaterstand (tot bijna aan het maaiveld)
was het gebied ontoegankelijk
voor de brandweer. Vandaar de
blushelikopters.” #Peelbrand
Aalt Dijkhuizen@AaltDijkhuizen
Wie nu uit het Landbouw Collectief stapt, doet dat tegen de wil
van de overgrote meerderheid van
de (eigen) achterban, aldus een
uitgebreide peiling van @Boerenbusiness onder 2900 boeren. Niet
verstandig dus!
Nieuwe Oogst@nieuweoogstnl
De zuivelnoteringen van @ZuivelNL laten deze week opnieuw
een postief beeld zien. Alle prijzen
veren op. Zo stijgt de prijs van
verse boter met 4 euro per 100
kilo naar 265 euro. #zuivelmarkt

NMV op pad
Waar is NMV geweest afgelopen maand?
In verband met ziekte op ons secretariaat is onderstaande lijst niet volledig. NMV is de afgelopen periode op veel meer gebieden actief geweest, hieronder een greep uit de bijeenkomsten:

23 april Dagelijks Bestuursvergadering

7 mei

28 april Fosfaatoverleg LNV

11 mei Dagelijks Bestuursvergadering NMV

29 april ZuivelNL bestuursvergadering

13 mei Landbouw Collectief NL

30 april Landelijk Bestuursvergadering NMV

14 mei Sectoroverleg MVH met LTO en NAJK

1 mei

ZuivelNL

20 mei ZuivelNL

1 mei

Interview toekomst melkveehouderij
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Landbouw Collectief Friesland

Algemene Leden Vergadering
NMV 1 juli!
Beste leden van NMV, zoals iedereen
weet was tot voor kort een bijeenkomst
met meerdere personen niet toegestaan.
Dit bracht ons in een lastige situatie, wij
hebben doorgaans medio juni een ALV
voor onze leden. We hebben intern de
diverse opties onderzocht, waarbij uitsluitend digitaal vergaderen niet onze
voorkeur heeft. Nu er versoepeling van
maatregelen aangekondigd zijn willen
wij deze kans aangrijpen om de ALV
op 1 juli, wanneer bijeenkomsten onder
voorwaarden weer mogelijk zijn, plaats
te laten vinden. Reserveert u deze datum
alvast in uw agenda! De vergadering zal
plaatsvinden in Lelystad.

Van de voorzitter...

Welke stip op
de horizon
zoeken wij

Begin volgend jaar zijn er verkiezingen
voor de Tweede Kamer, achter de schermen wordt er bij de politieke partijen
gewerkt aan de verkiezingsprogramma´s
en de kandidatenlijst. Dit verklaart waarom
er door sommige politici soms wild om
zich heen geslagen wordt in de media:
ze hopen zo hoger op de kandidatenlijst
te komen. Door de coronacrisis is onze
democratie deels buiten werking gezet en
het lijkt wel alsof de talkshows de rol van
het parlement hebben overgenomen. Het
heeft namelijk geleid tot een podium voor
politici, om zich daar goedkoop te profileren. De maatregelen op het gebied van
stikstof, die eind april door de minister zijn
afgekondigd in een kamerbrief, illustreren hoe de democratie buitenspel staat.
Er worden onzinnige voermaatregelen
voor de melkveehouderij aangekondigd,
die averechts en contraproductief zullen
uitpakken. Het heeft alle schijn van een
schimmig coalitieakkoord en het is maar
de vraag of deze maatregel juridisch wel
door de beugel kan. Dit omdat hij ad hoc
wordt ingevoerd en voor velen van ons
een disproportionele maatregel is.
Als ik door het raam naar buiten kijk,
zie ik vele stippen op de horizon: rechts
de molen van Birdaard, links de kerktoren van Oudkerk en schuin daarachter

De voorwaarden waar u alvast rekening
mee moet houden is dat u uitsluitend op
aanmelding binnen kunt komen, daarbij
geldt een maximum van fysieke bezoekers waardoor we hier niet van af kunnen wijken. Het afstandscriterium van
1,5 meter geldt gedurende de gehele
vergadering, het is NIET toegestaan om
op minder afstand met elkaar in gesprek
te gaan. Ook tijdens de vergadering en
de naborrel mag u NIET binnen de 1,5
meterzone van de andere bezoekers komen. We zullen u op korte termijn nader
informeren over de ALV en de bijbehorende stukken opsturen.

de Achmeatoren van Leeuwarden. Op
aan de agrarische sector aanverwante
beleidsterreinen zien we ook talloze stippen aan de horizon. Om te beginnen de
kringlooplandbouw, welke groots is aangekondigd, maar nog steeds in nevelen
gehuld blijft wegens bouwvertraging door
de stikstofperikelen. Dan kennen we nog
de circulaire landbouw, vervolgens de
regeneratieve landbouw en daarnaast de
precisielandbouw. Tel daarbij op de technocratische groene ideeën, met daarbij de
D66-quote tot halvering van de veestapel,
de klimaatmaatregelen, de plannen voor
meer biodiversiteit én de Green Dealplannen van Frans Timmermans, dan blijkt
de horizon met al die stippen eerder compleet vervuild dan dat hij een eenduidige
route laat zien.
‘Nooit meer honger’ was een kreet welke
75 jaar geleden door Mansholt werd geuit.
Dat was toen de stip op de horizon, en
broodnodig, want velen zijn destijds in
Nederland gestorven na de hongerwinter.
Het daaropvolgende beleid bleek voor
Nederland ontzettend succesvol. Elk jaar
sterven er wereldwijd negen miljoen mensen aan honger en daaraan gerelateerde
ziektes, problematiek die voor de Nederlandse burger een ver-van-zijn-bedshow
is. De coronacrisis heeft de wereldwijde
voedselproductie dusdanig verstoord
waardoor een verdubbeling van complicaties ten gevolge van ondervoeding dreigt.
Tegelijkertijd dreigt er een ontwrichting
van ons financiële stelsel, door oplopende
schuldenproblematiek, om maar niet te

Door de huidige omstandigheden zien
we ons helaas genoodzaakt dit jaar een
sobere ALV te houden, en zal er geen
aanvullend programma of gezamenlijk
eten zijn. Natuurlijk hopen we u in de
toekomst heel snel weer onder andere
omstandigheden te kunnen ontmoeten.

spreken over de gevolgen die de Brexit
nog zal bewerkstelligen. De landbouw is
ALTIJD essentieel gebleken in tijden van
crisis. Landbouw kan ons land er weer bovenop helpen. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de luchtvaartindustrie met miljarden
steun in de benen te houden, terwijl iedereen wel weet dat juist hier gesaneerd
moet worden om op al die beleidsterreinen stappen te zetten.
Het zijn ook drukke tijden voor het planbureau voor de leefomgeving als adviesorgaan van de overheid. In deze tijd van
toenemende werkloosheid en krimp van
de economie, zou er volgens de staatssecretaris 15 tot 20% van de beroepsbevolking werkloos zijn, zonder het huidige
steunpakket. We zullen ons moeten
aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ik ben
benieuwd naar de uitwerking hiervan door
het planbureau, en de uitvoering door het
kabinet. Een ding is duidelijk:
niet alles kan. Ik hoop dat dit
realisme straks doorklinkt
in de verkiezingsprogramma’s, zodat boer en burger
wat te kiezen hebben
en er een realistische
en haalbare stip
op de horizon
zichtbaar
wordt.
Want inkomen, daar
draait het
om.
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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
Contactpersonen per provincie
n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
n Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
n Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
n N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
n N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
n Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
n Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
n Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
n Zeeland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zeeland@nmv.nu

Onze contactpersonen staan voor
u klaar bij vragen, opmerkingen of
suggesties. Maar ook als u leden
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u,
uw boodschap ook mailen naar het
secretariaat. Aanmeldingen kunnen
tevens eenvoudig via onze website
gedaan worden via nmv.nu/lidworden/
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Fotowedstrijd, gezin in bedrijf!
In tijden waarin we gedwongen verder
van elkaar weg te staan dan ooit, zijn
we in het gezin juist op elkaar aangewezen. In de periode van het jaar, waarin de lente ontluikt en het groeiseizoen
weer volop is aangevangen, levert dat
soms prachtige taferelen op. Daarom
voor NMV reden een fotowedstrijd uit
te schrijven: gezin in bedrijf.

deze foto te gebruiken voor NMV
communicatie, zoals in Koebont.
De winnaar krijgt zijn of haar foto afgedrukt op canvas thuisgestuurd, vermeld uw contactgegevens dus ook
even in de mail!

Stuur ons uw mooiste foto’s van uw
gezin op het bedrijf naar info@nmv.nu
met in het bijschrift een beschrijving
van het tafereel. Met het insturen van
een foto(‘s) geeft u ons toestemming

Medio juli
Dagelijks Bestuursvergadering (dititaal)
Medio augustus
Commissievergaderingen (digitaal)
Doorlopend
Spoedoverleggen mbt corona

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
Geef

u

uzelf
op

ook

bij

het

een

bodywarmer.

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

