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Toen Minister Schouten aantrad als minister, kondigde zij aan te zorgen voor vereenvoudiging in wet- en regelgeving voor 
de boeren. Daarop volgden drie roerige jaren waarin melkveehouders en andere boeren nog nooit zo zwaar onder (regel)
druk gestaan hebben. Wat ons betreft komt deze nieuwe richting zes jaar te laat. Er had veel schade voorkomen kunnen 
worden als de overheid voor de afschaffi  ng van het melkquotum over zo’n visie had nagedacht. Nu komt ze met een visie 
die drie kenrichtingen omvat:

1  De melkveehouderij wordt volledig 
grondgebonden 

2  Intensieve veehouderij moet voort-
aan al hun mest verwerken

3  Er wordt een gebiedsgerichte aanpak 
gerealiseerd voor het verbeteren van 
waterkwaliteit

Schoutens visie is geen visie te noemen 
maar eerder een frustratie van bestaande 
innovatie en technische ontwikkelingen in 
alle landbouwsectoren. De integrale aan-
pak tussen akkerbouw en de veesectoren 
wordt compleet gemist. En het gevaar is 
dat door onpraktisch beleid het gebruik 

van waardevolle dierlijke mest in de ak-
kerbouw zal verminderen, ingewisseld 
tegen hoger kunstmestgebruik. Dit druist 
in tegen alle duurzaamheidsprincipes en 
notabene de kringloopgedachte van de 
minister zelf. Daarnaast willen we voorko-
men dat nieuw beleid richting grondge-
bondenheid ervoor zorgt dat grondprijzen 
nog meer opgedreven worden, waardoor 
melkveebedrijven in de toekomst voor 
jonge boeren niet meer over te nemen 
zullen zijn.

Tot slot mist NMV in deze contouren het 
verdienmodel van de boer. NMV roept 

SCHOUTEN SLAAT PLANK MIS MET 
NIEUWE VISIE OP MESTBELEID

al sinds jaar en dag dat boeren bereid 
zijn te bewegen naar wat de maatschap-
pij van ze vraagt. De minister kan echter 
niet verwachten dat boeren maar aan de 
tsunami van toenemende wet- en regelge-
ving gaan voldoen, terwijl deze nog steeds 
dezelfde prijs voor hun product ontvangen 
als vijftig jaar geleden. Een stabiel gezins-
inkomen met beloning voor de extra inzet, 
zou centraal moeten staan in het toekom-
stige beleid. Alleen dan kun je spreken van 
een toekomstbestendige melkveehou-
derij, en daar staan we voor. Want, zoals 
u weet, sinds jaar en dag is onze slogan: 
Inkomen, daar draait het om! 
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Als nieuw DB lid en als portefeuillehouder 
klimaat is mij gevraagd om een artikel te 
schrijven voor ´de Koebont´. Dat vind ik 
best wel een uitdaging, want ik heb net 
mijn eerste vergadering als portefeuille-
houder achter de rug en inhoudelijk heb 
ik van de discussie nog niet veel meege-
kregen. Wel ben ik als lid van het college 
van hoofdingelanden van Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier re-
gelmatig geïnformeerd over klimaatver-
anderingen en voor clusterbuien en perio-
des van droogte en hogere temperaturen.

Dit heeft verschillende effecten in de regio’s, 
omdat het per regio zo divers is. De zandge-
bieden in het oosten en zuiden hebben een 
heel andere problematiek met klimaat en 
water dan de regio’s Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Holland. Ook binnen de regio’s 
zijn de verschillen groot, woon-werk je in 
een polder of droogmakerij, dan is dat an-
ders dan in het veenweidegebied. Ook de 
nabijheid van grote rivieren, meren, de Wad-
denzee of de Noordzee hebben invloed op 
de klimatologische omstandigheden binnen 
het gebied. Als NMV zullen wij in de behan-
deling van de discussie klimaat hier ook altijd 
rekening mee dienen te houden, want ook 
bij klimaatveranderingen of veranderende 
inzichten moet er wel een verdienmodel 
voor de melkveehouder inzitten.

Veenweide
Het tweede onderwerp dat op de agenda 
stond was het veenweidegebied, in eerste 
instantie vooral in Friesland, vanwege de 
plannen van het Wetterskip en de provincie. 
Er gaan geluiden rond dat ze in Friesland 
het grondwaterpeil tot veertig centimeter 
onder het maaiveld willen zien. Dit willen 
zij, om zo de bodemdaling en uitstoot van 

Portefeuille Klimaat

CO² bij veenafbraak te beperken, maar dit 
speelt uiteraard in meerdere provincies, o.a. 
in Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland 
en Noord-Holland. Als NMV zullen we er 
altijd voor strijden dat het landbouwkundig 
gebruik niet verloren mag gaan, en dat er 
bij vergaand ingrijpen een gedegen scha-
decompensatie plaatsvindt. Verderop in dit 
jaar wordt er in Friesland een nieuw uitvoe-
ringsprogramma vastgesteld. We houden 
de vinger aan de pols voor onze boeren. Per 
regio en veensoort worden verschillende 
gebiedsplannen opgesteld door de samen-
werkende Provincies, natuurorganisaties en 
waterschappen en daarom doe ik hierbij een 
verzoek aan de regio’s van de NMV om mij, 
via de regiobesturen, op de hoogte te stellen 
van die gebiedsplannen. Dan kunnen wij de 
plannen inventariseren en de voorgestelde 
of al genomen maatregelen meenemen in 
het op te stellen beleidsplan voor de NMV-
leden. Natuur kan mooi zijn, maar het heet 
natuurlijk niet voor niets veenweidegebied. 
Het zijn van oudsher al gebieden waar het 
vee geweid werd en dat nemen wij mee in de 
planvorming.

Met vriendelijke groet, 
Elly Koning – Bruijn, DB klimaat

In navolging van voorgaand be-
richt van de portefeuillehouder 
Klimaat, een korte update over 
de stand van zaken in Friesland:

Nieuw Fries veenweidebeleid in ont-
wikkeling voor 2021-2030 
NMV is actief in de stuurgroep veen-
weidegebied in Friesland. Hierin zit-
ten verschillende landbouwpartijen en 
andere stakeholders zoals LTO-Noord, 
NAJF, Collectieven beraad Friesland, 
Vereniging biologische boeren Fries-
land (FBBF), Het Friesch Grondbezit en 
de Federatie Polderbelangen Friesland. 
Hierin trekken we gezamenlijk op om 
de belangen van de Friese boeren in 
het veenweidegebied te behartigen. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een 
nieuw veenweideprogramma door de 
provincie, wetterskip Fryslân en de Frie-
se gemeente die veenweiden hebben. 
Het zal vergaande gevolgen hebben 
voor de boeren en grondeigenaren in 
dat gebied. Wat we zien is dat er veel 
meer rekening gehouden gaat worden 
met andere opgaven, en dat het niet 
alleen gaat over bodemdaling of vee-
noxidatie. 
 
Vanuit NMV pleiten we altijd voor be-
houd van het landbouwkundig gebruik 
van de Friese veenweidegebieden. In 
november zullen de betrokken over-
heden een besluit nemen over het 
programma en deze middels een pers-
conferentie met de betrokkenen delen. 
Daarna ligt het voorliggende program-
ma 6 weken ter inzage en kunnen er 
consultaties ingediend worden. Het is 
heel belangrijk dat hier gehoor aan ge-
geven wordt. Wij zullen dit vanuit een 
gezamenlijke reactie doen. Eind dit jaar 
zullen we voor de betrokken leden in 
gezamenlijkheid met de andere land-
bouworganisaties hier een Webinar 
over organiseren.

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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In het kader van het klimaatakkoord 
worden in heel het land zoekgebie-
den voor windturbines en zonnepar-
ken gezocht voor de regionale energie 
strategie. Vaak hebben de provincies 
over zoekgebieden meegedacht in hun 
omgevingsvisie die via de site van uw 
provincie te vinden zijn. In een samen-
werkingsverband met buurgemeenten, 
waterschap en provincie wordt invul-
ling gegeven aan mogelijkheden voor 
klimaatopgaven voor schonere energie.

Via de site van uw eigen gemeente en deze 
RES-site kunt u zien wat er in uw regio 
speelt. Er wordt vaak in de regio meege-
dacht aan het proces met de netwerkbe-
heerder, VNO-NCW en vele anderen. Toch 
zie je belangen van bepaalde overheden, 
zoals het Ministerie van Defensie, niet goed 
terug in de stukken op de RES-sites. In ons 
kleine land kunnen dergelijke projecten een 
grote impact op uw leefomgeving hebben.

Eff ecten windturbines
Van windturbines zijn geluid, trillingen en 
slagschaduw mogelijke eff ecten. Daarom 
adviseert men voor de losse hedendaagse 
windturbines een afstand van 1 kilometer 
t.o.v. woningen. In de praktijk blijken er nog 
meer gebiedsbeheerders te zijn die nau-
welijks een rol spelen binnen de RES-ver-

gezichten. Natura-2000 gebieden vallen af 
als zoekgebied en er zou in monumentale 
status van beschermd dorpsgezicht in prin-
cipe behoedzaam omgegaan worden met 
de omgeving. Zo is van radarstations be-
kend dat men die graag vrij wil houden van 
windturbines rondom een straal van 15 km. 
Hetzelfde geldt voor de laagvlieggebie-
den; ook daar wenst de Luchtmacht zo min 
mogelijk hoge obstakels in de vliegroute. 
Buitendijks is RWS bevoegd gezag en zijn 
afstandsnormen tot de rivier minimaal 50 
meter en mag men de scheepvaartradar 
niet hinderen. In principe wil het ministerie 
van BZK buitendijks alleen windturbines als 
het binnendijks aantoonbaar niet kan en 
dan nog alleen ten dienste van bestaande 
activiteiten zoals een steenfabriek. Al met 
al betekent dat het passen en meten is voor 
geschikte locaties. Daar waar wind lastig 
is, kan men op zonneparken uitkomen. En 
dan is nog niet aan de orde geweest dat 
het elektriciteitsnet geschikt moet zijn of 
worden gemaakt om veel meer stroom te 
transporteren die bij voorkeur in de buurt 
van de gebruiker moet liggen.

Invloed uitoefenen op RES-concepten
Steeds vaker leest u in de krant dat plannen 
voor bepaalde windturbines geen door-
gang kunnen vinden vanwege andere rijks-
belangen die men in de RES-regio vergeten 

was. Met deze kennis in het achterhoofd 
kunt u gebruiken om te sturen op RES-
concepten als u daar behoefte aan heeft. 
Als zoekgebieden eenmaal zijn aangewe-
zen starten projectontwikkelaars aanvragen 
en zullen overheden meewerken, omdat 
het moet van ‘Parijs’. Nu is het tijd om uw 
omgeving te volgen via de berichten uit uw 
buurt, maar ook ter visie gelegde omge-
vingsvisies van de provincies en gemeen-
ten. Ook via sociale-media van uw gemeen-
te kunnen al dan niet fysieke uitnodigingen 
voorbijkomen. 

De NMV maakt niet graag reclame maar 
wil u attenderen op een nieuw lichtgewicht 
product zonnefolie van Het Solar uit Arn-
hem dat medio 2021 op de markt verwacht 
wordt. Het kan vergeleken worden met 
zwaardere glazen zonnepanelen op veel 
meer woningen, gebouwen, boerenschu-
ren, land en boven (zout) water gebruikt 
worden. Als de industrieterreinen met gro-
te distributiecentra, die hectares groot zijn, 
dit toe gaan passen scheelt dat een hele-
boel vruchtbare landbouwgrond.  www.hy-
etsolar.com/

Gebruik uw netwerk om uw gemeenten te 
bewegen boerderij, windmolens en zonne-
panelen in en rond uw bouwblok mogelijk 
te maken. 

Regionaal Energie Strategie (RES), 
zoekgebieden voor locaties t.b.v. 
zonneparken en windturbines

1-sep DAW Noorderzijlvest
1-sep Commissie Dieren
1-sep DEF gelders stikstof overleg
3-sep Cie Randvoorwaarden
4-sep GMS bijeenkomst Veluwe,
 Rijntakken en Achterhoek   ochtendsessie
4-sep GMS bijeenkomst Veluwe,
 Rijntakken en Achterhoek   middagsessie
4-sep Projectteam Veiligheid
7-sep Overleg DB
8-sep watervisie  Water Beheer Programma
 (bestuursvergadering te volgen)
9-sep stuurgroep Flankerend onderzoek KoeData
9-sep Platform ABC
10-sep GLB-NSP en H-GLB  voorbereidingen
10-sep gijeenkomst stikstofgroep

11-sep Vakbondenoverleg
14-sep Voederwaarde
15-sep NZO - dierziekten
16-sep BÖ Stikstofoverleg
16-sep GLB-NSP en H-GLB  voorbereidingen
17-sep vergaderstructuur
17-sep DB teams  Biodiversiteit, ZuivelNL
17-sep cie Klimaat
18-sep sectortafel Landbouw  STIKSTOF    Groningen
21-sep LB digitaal
21-sep Sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen
22-sep Consultatie Nationaal Water Programma
28-sep ALV NVP
29-sep werkgroep kadavertarieven
30-sep Sectoroverleg I&R rund
30-sep statencommissie  voorstellen KRW friesland

Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:
NMV op pad

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl



Tette Hofstra zag recent zijn opiniestuk 
gepubliceerd op het agrarisch media-
platform Boerenbusiness. Als NMV 
bestuurder -en oprichter- van het 
eerste uur heeft Tette een schat 
aan ervaring waar het gaat over 
de verschillende dossiers die de 
agrarische sector, de melkveehouderij 
in het bijzonder, vandaag de dag 
nog steeds in hun greep houden. Dit 
opiniestuk benadrukt de essentiële rol 
van de boer in de kringlopen van de 
natuur. We willen dit sterke stuk dan 
ook graag met u delen:

De andere kant van het agrarisch ver-
haal
Duurzaamheid is een toverwoord ge-
worden dat overal op wordt geplakt. In 
veel gevallen is dat niet terecht. Ieder 
mens en bedrijf is belastend voor het 

milieu. Een idee is om met verplichte 
milieurendement-analyses die belasting 
en de eventuele positieve bijdrage voor 
het milieu te berekenen.
Nederland heeft naast zand, grind en 
aardgas (afl opende zaak) geen enkele 
ruwe grondstof. De materialen en grond-
stoff en voor de bouw en industrie, maar 
ook voor een bedrijf als koffi  ebrander 
Douwe Egberts, komen uit de hele we-
reld. En de producten die zij maken wor-
den vervolgens weer wereldwijd geëx-
porteerd. Wel heeft Nederland nog circa 
1,5 miljoen hectare landbouwgrond. Die 
neemt wel jaarlijks af met circa 13.000 
hectare voor asfalt, industrie en woning-
bouw.
De overige hectares groene gewassen, 
inclusief het gras, groeien door de gratis 
elementen zonlicht, zuurstof en water. 
Maar ze produceren ook zuurstof en leg-

gen de CO2 vast. Er wordt wel organische 
mest gebruikt, maar dat wordt dichtbij 
geproduceerd en vanuit Brussel tot op 
bijna 1 liter gereguleerd. Het gebruik van 
kunstmest wordt op 1 kg gereguleerd en 
is in 20 jaar met 42% afgenomen.

Rest- en bijproducten
Van al het geproduceerde veevoer in 
Nederland bestaat 85% uit rest- en bij-
producten van bijvoorbeeld, suiker, bier, 
frisdrank, producten van aardappelzet-
meel, enzovoort. Het gaat in totaal om 
circa 11 miljoen ton op jaarbasis. Be-
paalde grondstoff en die zijn afgekeurd 
voor menselijke consumptie, worden 
ook aan dieren gevoerd. Ze krijgen geen 
baktarwe of hele sojabonen, want de olie 
uit de geperste sojabonen gaat naar de 
humane sector. Die olie zit, net als palm- 

Opiniestuk; De andere kant van het 
agrarisch verhaal

4



en zonnebloemolie, in héél veel produc-
ten. Van deze restproducten wordt weer 
hoogwaardig voedsel geproduceerd als 
melk, vlees en eieren.
De agrarische sector exporteert 70 % van 
zijn producten, maar daarvan blijft 85% 
binnen een straal van 800 km. Deze 'ex-
port' levert de staatskas circa €8,7 mil-
jard netto per jaar op en zorgt direct en 
indirect ook nog eens voor zo'n 400.000 
banen. Dit alles betreft het produceren 
van voedsel, naast zuurstof en water de 
belangrijkste elementen in het menselijk 
bestaan. Naar mijn idee een immense 
prestatie van de nog maar 41.000 boeren 
in Nederland, die de meest efficiënte ter 
wereld zijn met de laagste milieu input. 
(Onderzoek ABN-AMRO)

Oppervlaktewater zuiveren
Onze agrarische grond vangt veel re-
genwater op, in tegenstelling tot asfalt, 
tegels en beton. De aanwezige flora en 
fauna in de circa 450.000 kilometer boe-

rensloten zuiveren een gedeelte van 
het oppervlaktewater van de samenle-
ving, dat vervuild is met onder meer de 
poepbacterie (door recreatie en riool-
overstorten). De meeste windmolens, 
zonnepanelen en biovergisters staan 
op agrarische gronden en van de dode 
dieren die bij de destructie worden aan-
geboden, wordt alles hergebruikt. Hier 
worden onder meer lijm, grondstoffen 
voor medicijnen, snoep en huisdiervoer 
van gemaakt.
En dan de gewasbeschermingsmidde-
len: zonder deze producten hadden we 
wereldwijd een mega voedselprobleem. 
Wel moet het uiterst zorgvuldig worden 
toegepast en het gebruik hiervan is in 
Nederland de laatste 20 jaar met 29% af-
genomen. Deze middelen worden trou-
wens ook door de samenleving en de 
overheid gebruikt. Het totale medicijn-
gebruik in de Nederlandse dierhouderij 
is in de laatste 20 jaar met 70% afgeno-
men.

Groene longen van Nederland
De circa 1,5 miljoen ha agrarische grond 
(66% van de Nederlandse oppervlakte) 
wordt al decennialang gratis onder-
houden door de boeren, wat resulteert 
in een schitterend open en gevarieerd 
landschap. Letterlijk de groene longen 
van Nederland. Het klopt dat de agrari-
sche sector het milieu belast, dus waar 
het beter kan moeten we dat zeker doen. 
Maar niet op basis van oneigenlijke ar-
gumenten.
Als je milieurendement-analyses kan 
berekenen, vrees ik dat de samenleving 
en industrie ook niet bepaald duurzaam 
zijn. Want de meeste mensen willen al-
leen maar meer. De lockdown heeft ons 
wat dat betreft met de neus op de feiten 
gedrukt. Overal was het vredig en stil, 
met schone blauwe luchten en de vogels 
zongen het hoogste lied… terwijl er nog 
evenveel koeien, kippen en varkens wa-
ren. Bijzonder!

De afgelopen tijd is er een onderzoek 
gedaan naar de werking van emissie-
arme stalvloeren. Vanuit NMV hebben 
we constant gepleit dat deze niet wer-
ken en meer schadelijke effecten heb-
ben dan dat ze goed doen.

In Gerrit Stobbelaar, van de omgevings-
dienst Twente, vonden we een bondge-
noot. Hij heeft talloze metingen gedaan 
naar ammoniakconcentraties in stallen, 
en luidde de noodklok. Ook ‘Mineral 
Valley’ heeft aandacht gegeven aan de 
werking van emissiearme stalvloeren, 
en kwam tot dezelfde conclusie. ‘Aan 
de hand van modelberekeningen wordt 
door beleidsmakers soms gedacht dat 
alles maakbaar is, terwijl de bedrijfsvoe-
ring van de boer in de praktijk  anders 
uitpakt’, aldus Mineral Valley stichting-
voorzitter W. Meulenkamp. 

Uit onverwachte hoek kwam daarbij nog 
erkenning van Oene Oenema, de voor-
zitter van de Commissie Deskundigen 
Meststoffenwet (een orgaan dat de over-
heid adviseert op het gebied van mest-
beleid). Hij zei: ‘Er zijn aanwijzingen dat 
emissiearme stallen/vloeren mogelijk 

Steeds meer signalen dat emissiearme 
stalvloeren niet werken 

niet goed werken’. Hij adviseert melk-
veehouders eerst te wachten met het ne-
men van beslissingen op het gebied van 
reductiemaatregelen. Het is jammer dat 
de heer Oenema nu het licht pas begint 
te zien, daar NMV, maar ook bijvoor-
beeld VBBM, al jaren geleden hebben 
gewaarschuwd dat de vloeren niet doen 
wat ze beloven. Voor de boeren in Bra-
bant komt de erkenning voor een groot 
deel te laat. Zij moeten in januari 2024 
al aan de aangescherpte reductie-eisen 
voldoen, maar worden nu gedwongen te 
investeren in maatregelen die niet doen 
wat ze beogen. Hetzelfde hebben we 
meegemaakt met luchtwassers.

Wat blijkt? Management van voer, stal en 
vloer zijn de meest essentiële onderdelen 
voor emissiereductie. Uiteindelijk is aan-
dacht daarvoor de enige echt duurzame 
manier om ammoniakemissie tegen te 
gaan. De elementen die nou eenmaal in 
de mest zitten, gaan er niet uit door ze 
op te sluiten, ze komen alleen vrij op een 
ander moment (bijvoorbeeld als de put 
opengaat bij mestmixen en -rijden).
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Sinds een half jaar is de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV) be-
trokken bij de ontwikkeling van een 
biodiversiteitsmonitor. Hiermee wor-
den kritieke prestatie-indicatoren 
(KPI’s) oftewel prestaties van melk-
veehouders op gebied van biodiver-
siteitsversterking gemeten en bere-
kend. Dit brengt voor melkveehou-
ders extra kosten en inspanningen 
met zich mee. ‘Dat moet gecompen-
seerd én gewaardeerd worden’, stelde 
NMV direct als voorwaarde. Helaas is 
daar tot op heden nog geen enkele 
garantie voor gegeven. Daarom on-
dertekent NMV deze overeenkomst 
niet voordat dit opgenomen wordt in 
het besluit. Biodiversiteitsversterking 
kan een verdienmodel worden voor 
de melkveehouders die dat willen en 
kunnen. ‘Als belangenbehartiger voor 
melkveehouders zullen we hier proac-
tief aan meewerken. Maar we verko-
pen de huid niet voordat de beer ge-
schoten is’, aldus NMV.

Verduurzaming kost melkveehouders tijd 
en geld en moet dus financieel gewaar-
deerd worden. Dit stelde NMV expliciet als 
voorwaarde bij instemming met de duur-
zaamheidsroute van de Duurzame Zuivel-
keten naar 2030. Zolang daar geen zicht 
op is, is er op de melkveebedrijven geen 
plaats voor extra kosten en controles. De 
vraag naar een biodiversiteitsmonitor 
komt onder andere voort uit de Planet-
Proof melkstroom van FrieslandCampina 
(RFC). Maar daar ontbreekt een goede re-
gistratie en borging van de laatste KPI’s. 
Mede om die reden is er een pilot gestart 
met BoerenNatuur. De uitkomsten van die 
pilot laten duidelijk zien dat het registre-
ren en monitoren een kostbare en om-
vangrijke opgave is.
Daar komt nog bij dat BoerenNatuur ver-
plicht advies wil toevoegen ter versterking 
van de biodiversiteit. Maar ook zuivelon-
dernemingen zullen extra eisen gaan stel-
len. Vrijwel alle kosten voor adviezen, de 
monitor en maatlat komen op het bordje 
van de melkveehouder. Onacceptabel 
voor NMV, ‘mede omdat we geen enkele 
inspraak hebben omtrent de ambities en 
hoogte van de maatlat en al helemaal niet 

Onderstaand persbericht is door NMV in de media gebracht. En hoewel ons dat niet in dank wordt afgenomen, blijkt inmid-
dels dat LTO zich meer naar ons standpunt toe beweegt. Zij pleiten nu voor een jaar uitstel, om onder andere de bezwaren 
van NMV eerst te onderzoeken. 

Valse start biodiversiteitsmonitor

in de kostensamenstelling en nacalculatie’.
BoerenNatuur deed de productontwikke-
ling via pilots met Duurzame Zuivel Keten 
en ZuivelNL. Zij kregen alle kosten vergoed 
door ZuivelNL, maar willen daarnaast ook 
nog eens de economische vruchten gaan 
plukken. Voor NMV is dit ontoelaatbaar. 
Daarom kan NMV op dit moment niet an-
ders dan dwars voor deze ontwikkelingen 
gaan liggen. ‘Wij hebben nog veel vragen 
en willen meer garanties. Ook vragen we 
ons serieus af of BoerenNatuur wel de 
juiste partij is voor deze samenwerking. 
Want de nauwe banden van BoerenNa-
tuur-bestuursleden met onder andere Na-
tuurmonumenten kan een geslaagde en 
breed gedragen monitor in de weg staan. 
Boerendata mag niet zomaar worden ver-
kocht of gratis weggegeven. Zeker niet als 
de boer het werk moet uitvoeren en met 
lege handen achtergelaten wordt’.
De melkveehouderij is niet als enige sector 
verantwoordelijk voor het versterken van 
biodiversiteit. De achteruitgang van biodi-
versiteit is mede het gevolg van alle eco-
nomische activiteiten van de Nederlandse 
samenleving. Herstel en uitbreiding is dan 
ook een gezámenlijke opgave. Helaas is 

daar nog weinig van zichtbaar. Versterking 
van de biodiversiteit zal de komende ja-
ren ongetwijfeld om een flinke opschaling 
vragen en mogelijk tot een kostenexplo-
sie leiden. ‘We moeten dan ook grip hou-
den op de kosten en ambities van andere 
wensdenkers’.
Zijn er alternatieven om de prestaties te 
registreren en te borgen? 
‘Dit is een complexe vraag. Hiervoor zou-
den we de KPI’s moeten herformuleren 
en zo eenvoudiger en robuuster moeten 
maken. Controles worden dan ook minder 
complex en kunnen we uitbesteden aan 
andere controle-instanties of dit zelfs via 
openbare aanbesteding doen. Hiermee 
houd je in ieder geval de kosten beperkt. 
We gaan hier binnen onze organisatie mee 
aan de slag’, geeft NMV aan.
‘Wij realiseren ons dat biodiversiteitsver-
sterking een verdienmodel kan worden 
voor melkveehouders die dat willen en 
kunnen. Als daar zicht op is voor de lan-
gere termijn, gaan wij hier proactief aan 
meewerken. Maar we verkopen de huid 
niet voordat de beer geschoten is. Ook 
hier geldt, wie rood staat, kan niet groen 
doen. De tijd van weggeven is geweest.’
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Te hooi en te gras
Dit was de titel van een boek van schrijver 
en schilder Rien Poortvliet, de ouderen 
onder ons herkennen daarin veel uit die 
“goede oude” tijd. Hier denk ik regelmatig 
aan, als ik weer een maatregel of voor-
stel vanuit het ministerie van LNV onder 
ogen krijg, maar ook als ik de bobo’s 
van verschillende natuurorganisaties hun 
plannen hoor toelichten. Zij verwachten 
dat wij, melkveehouders, teruggaan in de 
tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. 
Terug naar gemengde bedrijven, kleine 
beetjes vaste mest en vooral een kleine 
veestapel en niet te hoge productie. Dat 
de Nederlandse agrariër door een goede 
opleiding, veel innovatie, een vruchtbare 
bodem en een mild klimaat de meest 
gunstige omstandigheden heeft voor een 
optimale productie van ’s werelds meest 
veilige, diervriendelijke en gezonde voe-
ding, wordt niet benoemd. De afzet van 
deze producten is zelfs voor het grootste 
deel lokaal te noemen, namelijk binnen de 
EEG. In deze regio vinden onze producten 
hun weg naar consumenten, die bereid 
zijn extra te betalen voor dit kwalitatief 
hoogwaardig en divers voedsel. Een land-
bouwdeskundige uit Brazilië deed een 
landbouwdeskundige uit Nederland weer 
even met een open blik naar ons land 

kijken door de opmerking: “Oh Holland? 
Daar telen jullie zo veel diverse gewassen 
en groenten, wij hebben alleen soja”. 

Binnen Nederland wordt dit anders gezien 
door politici en beleidsmakers. Zij vinden 
dat de agrarische sector moet veranderen 
en vooral de melkveehouderij, in verband 
met de stikstofdepositie op Natura2000 
gebieden. Rapporten en onderzoeken die 
een ander resultaat laten zien, worden 
niet meegenomen in de discussie. De uit-
slag staat al vast voor een aantal van deze 
partijen. De vraag is echter, kunnen wij te-
rug naar de natuur van 150 jaar geleden? 
De bevolking is gegroeid naar meer dan 
17 miljoen mensen, wij bouwen en be-
wonen prachtige huizen en rijden in fan-
tastisch doorontwikkelde auto’s, maken 
gebruik van een uitgebreide infrastructuur 
en onze communicatiemogelijkheden zijn 
nog nooit zo divers en direct te gebruiken 
geweest. Telefoneren met een mobieltje 
naar Australië, vliegen naar Argentinië of 
Alaska; de wereld ligt open en wij moeten 
terug in de tijd? Gaan onze beleidsmakers 
en politici ook terug naar die tijd? Komen 
zij voortaan weer met de postkoets of te 
paard? Echter ook in die tijd werd er al 
geklaagd over paardenmestoverlast in de 
grote steden, zoals Amsterdam. Misschien 

moeten deze mensen een visie ontwik-
kelen waarbij het van belang is om voor 
je voedsel niet afhankelijk te zijn van an-
dere landen, die -als de nood aan de man 
komt- ervoor kiezen om hun eigen inwo-
ners te voeden en afgesproken akkoorden 
zonder problemen aan de kant zullen 
schuiven. Denk aan de mondkapjesgate 
tijdens de coronacrisis.

Laat mij melkveehouder zijn en trots zijn 
op mijn mooie veestapel, groot en klein, 
met een eerste kwaliteit melkproductie, 
waar heerlijke kaas en ande-
re smakelijke producten 
van worden gemaakt. 
In een droogmakerij, 
waarvan buitenlanders 
nog steeds met open 
mond het verhaal aanho-
ren over bijna vier meter 
onder de zeespiegel. 
Zonder allerlei 
bijna verplichte 
nevenactivi-
teiten en met 
een goed 
inkomen!

COLUMN: Normaal gesproken leest u hier een column van onze voorzitter. Het is echter 
gebruikelijk de pen door te geven aan nieuwe Dagelijks Bestuursleden. Ditmaal mag 
Elly Koning, onze kersverse portefeuillehouder Klimaat, haar gedachtegangen over de 
actualiteit met u delen. 
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Wilt u snel op de hoogte 
gehouden worden van de 
persberichten die de NMV 
uitbrengt of snel informa-
tie toegezonden krijgen, 
zoals bijvoorbeeld recente 
informatie over klimaat-
maatregelen? 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-mail-
adres kunnen registreren. 
Dan blijft u op de hoogte 
van het allerlaatste NMV-
nieuws!

Post per 
email
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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

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - fl evoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Esther Vermeu, Kapelle
06 29288621 - 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/

Een klein greep uit de agenda voor oktober:
NMV-bestuursvergaderingen
6/7 oktober ledenvergadering EMB
20 oktober sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen (gaswinning)

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 NMV-bodywarmer!

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

Snel ledenberichten ontvangen van NMV of eenvoudig NMV-berichten delen?
Vanaf nu kan je NMV ook volgen via WhatsApp. Meld je aan en ontvang onze le-
denberichten rechtstreeks via WhatsApp. Deze dienst is uitsluitend voor NMV-leden 
beschikbaar.
NMV verstuurt de berichten via WhatsApp verzendlijsten. In deze lijsten zijn alle te-
lefoonnummers afgeschermd. Jouw nummer is dus niet zichtbaar voor anderen. Je 
ontvangt ons bericht alsof het een normaal persoonlijk WhatsApp-bericht is. Als je 
reageert op een bericht komt het uitsluitend bij NMV binnen. Het wordt niet naar de 
andere ontvangers in de lijst verstuurd, dus geen explosie van berichten in je app. Wel 
kan je zelf het bericht delen met WhatsApp-contacten uit je eigen telefoonlijst. Deel 
gerust!! (Tenzij er expliciet bijstaat dat het uitsluitend voor leden bedoeld is.)

Zo werkt het:
Voeg het NMV-telefoonnummer 06 213 22 313 toe aan de contactpersonen op je tele-
foon (bijvoorbeeld als Nederlandse Melkveehouders Vakbond of NMV). Ga vervolgens 
terug naar dit ledenbericht in je mailbox. Klik daar op de volgende link: aanmelden. 
Vul hier je contactgegevens in en druk op verzenden. Wij verwerken je aanmelding en 
je ontvangt vanaf dat moment onze ledenberichten via WhatsApp.
 (Dit kan enige werkdagen duren)

Afmelden
Wil je, je weer afmelden? Stuur dan een bericht via WhatsApp met de melding ‘NMV 
WhatsApp uit’. Je wordt vervolgens verwijderd uit de WhatsApp-verzendlijst en ont-
vangt geen ledenberichten meer.

De WhatsApp-verzendlijsten zijn per provincie ingedeeld. Zo kunnen wij snel en ge-
richt ledenberichten naar je versturen.

Volg NMV via WhatsApp 


