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HET BOERENVERSTAND VAN DE NMV
In 2021 bestaat de NMV 25 jaar. Een
kroonjaar, maar dit is helaas niet uitgebreid gevierd. De bestuurlijke onmin,
maar ook Covid-19 gooide het hele jaar
overhoop. Maar desalniettemin is 25 jaar
NMV wel iets om bij stil te staan. Daarom in deze Koebont een serie interviews
met vooraanstaande NMV-ers en mensen
waar de NMV mee te maken heeft in haar
taak als belangenbehartiger. Eén ding
staat na 25 jaar als een paal boven water:
We doen er toe in agrarisch Nederland!
Een vereniging met zeer kritische melkveehouders die haar stem laat horen met
gedegen feiten en niet schuwt om, wanneer het nodig is, met haar vuist op tafel
te slaan. Dat wordt gewaardeerd, vooral
door onze achterban en andere organisaties zoals de andere vakbonden. Bij overheden wordt dat vaak als lastig gezien,
maar daarmee houden we hen wel wakker. De NMV staat bekend als een partij
die op inhoud discussieert en daar ook
geen concessies aan doet. Wat krom is,
praten we niet recht.
Wie duikt in de historie van de NMV ziet
dat onze organisatie het vaak bij het juiste
eind heeft gehad. Al ruim voor 2015 waar-

schuwde de NMV voor het fosfaatplafond.
Daarbij heeft ze altijd aangegeven dat er
geen zachte landing zou komen na de afschaﬃng van de melkquotering, maar een
hele harde. NMV had gelijk toen op 2 juli
2015 het ingrijpende fosfaatrechtenstelsel
werd ingevoerd, waarvan de puinhopen in
de sector vandaag nog merkbaar zijn. Het
was ook op het zuivelcongres van de NMV
in 2011 dat Tjeerd de Groot in functie van
directeur NZO pleitte voor afschaﬃng van
het quotum en groei van de melkveestapel. Diezelfde Tjeerd de Groot leidde ons
in oktober 2019 naar het Malieveld toen
hij met een andere pet op een halvering
van de veestapel bepleitte.
Het ammoniakbeleid was ooit één van de
aanleidingen om de NMV op te richten
en is 25 jaar na dato nog steeds één van
de speerpunten van de NMV. Het was de
NMV die als één van de eersten een podium bood aan Nicolaas Gerrits van INCAconsult, die de voorspelling deed dat
een stikstofbeleid gebaseerd op kritische
depositiewaarden elk fundament mist. Zie
vandaag de gevolgen. En het is ook de
NMV geweest die de korte kringloop van
de methaan, afkomstig van melkkoeien,

als broeikasgas benadrukte. Pas dit jaar is
er wetenschappelijk erkenning gekomen
van het IPCC dat de rol van de veestapel
in de opwarming van de aarde overschat
wordt.
Bovenstaande is slechts een greep uit de
vele keren dat de NMV het bij het juiste
eind had. Belangen behartigen is een zaak
van lange adem, waarbij volharding het
moet winnen van het ongeduld. In een debat waar de economische en ecologische
belangen bijzonder groot zijn, met name
voor andere partijen, is het lastig scoren.
De punten die we gemaakt hebben, hebben we wellicht te weinig geclaimd. Maar
het geeft wel aan dat de NMV nodig is.
NMV is onafhankelijk van de overheid en
wijkt niet af van haar standpunten. Het
huidige stikstofbeleid, de Brabantse regelgeving, de ganzenproblematiek of de
CO2-discussie; dagelijks is er een gepassioneerde club met bestuurders op allerlei niveaus in de weer om het belang
van melkveehoudend Nederland te verdedigen. De geschiedenis bewijst het; het
boerenverstand zit bij de NMV.
Dat is waarom we ertoe doen!

Daar ergerden we ons aan. Met een
groep fanatieke mensen dachten we erover na hoe we een sterke vakbond op
konden richten. Eind 1995/begin 1996
gingen we op zoek naar mensen die mee
wilden doen. We hielden inleidingen
door het hele land en spraken met heel
veel boeren. De groep mensen die actief
mee wilde doen werd steeds groter en
het plan ontwikkelde zich steeds verder.
Met die groep hebben we de koppen bij
elkaar gestoken en op 7 juni 1996 werd
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond opgericht.
Jan Cees Vogelaar uit Lelystad
Initianemer en medeoprichter NMV
Hoe NMV ontstond
Het begon door gesprekken met een
aantal boeren hier in de buurt, dat was
in het voorjaar van 1995. We zagen niets
terechtkomen van de democratisering
die gaande was binnen LTO-Nederland.

Korte tijd voorzitter
Kort na de oprichting van NMV kwam de
verkiezing van het voorzitterschap bij de
LTO-vakgroep Melkveehouderij. Daarvoor stelde ik me beschikbaar en werd
toen verkozen tot voorzitter. Zo nam ik al
snel afscheid als voorzitter van NMV. Het
was te ingewikkeld om beide voorzittersfuncties te combineren. Hoewel veel
intense periode volgde, maar we waren
enthousiast over de nieuwe plannen. We
waren allemaal kritisch en er ging heel
veel mis bij de LTO. Dat was de reden om
NMV op te richten. We legden allemaal
450 gulden in om te starten en vormden
het LB en het DB. Jan Cees Vogelaar werd
de eerste voorzitter, maar hij vertrok al
na een paar maanden naar LTO. Daarna
werd ik benoemd als voorzitter.

Gerrit Roos uit Ouderkerk aan de Amstel
Bestuurlijk actief van 1996 t/m 2003
Terug naar het begin
In Noord-Holland was een groep verontruste melkveehouders. Jan Cees Vogelaar nam het initiatief om op landelijk
niveau een aantal kritische melkveehouders bij elkaar te krijgen. Op de eerste
bijeenkomst waren 10 boeren die het allemaal oneens waren met het beleid van
de LTO. Dat wilden we anders doen door
een melkveehouderorganisatie te vormen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders waren al actief. Naar hun
voorbeeld wilden wij ook een sectorgerichte organisatie oprichten. We kwamen
vaak bij elkaar met 10 tot 15 mensen. Een
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Hoe ging het verder?
We wilden een grote melkveehouderorganisatie worden: slagvaardig, inkomensgericht en we wilden vooral niet
achter de overheid aanlopen. We gingen
het land in om boerenbijeenkomsten te
houden. Gaandeweg kwamen er leden
bij, al ging dat minder hard dan we eerst
hadden gedacht. Bij de bestuursleden zat
veel kennis over stikstof, ammoniak en
het riooloverstortgebeuren. We hielden
ons aan de feiten en daardoor hadden
we goede gesprekken in Den Haag. Het
was een hele drukke en mooie periode.
Hoe kijk je nu tegen NMV aan?
Het was altijd een hechte club met gezamenlijke doelstellingen en gefundeerde
informatie. Jammer dat het bestuurlijk
wat minder ging in de afgelopen periode. Veel bestuurders zijn al meer dan 20
jaar actief en die groeien er nu door hun
leeftijd uit. Goede boerenbestuurders

NMV-ers de overstap naar LTO zagen als
verraad, nam ik in januari 1997 afscheid
als voorzitter van NMV. Later is er nog
regelmatig contact geweest met NMV
over onder andere het fosfaatdossier en
het klimaatakkoord.
Hoe kijk je nu tegen NMV aan?
NMV heeft een aantal jaren heel effectief gefunctioneerd, helaas is er de
laatste paar jaar wat minder daadkracht
getoond. Er is te weinig aan belangenbehartiging gedaan en dat is gewoon
jammer. Het contributiesysteem moet
nu worden aangepast, schijnbaar omdat
ZuivelNL dat wil. Ik maak me zorgen over
zulke zaken.
Wat zou kunnen helpen?
Daadkracht en lef zit altijd in de poppetjes. Daarom is een sterk en slim boegbeeld nodig die de gelederen bij elkaar
houdt en er weer een sterke vakbond
van maakt.
vinden is heel lastig. Een grote groep
jonge boeren staat voor de bedrijfsovername en heeft geen tijd. Het NAJK is
sterk gelinkt aan LTO. Deze toekomstige
bestuurders worden door LTO opgevoed
en met die contacten hebben we ons
als NMV misschien te weinig bemoeid.
LTO is financieel sterker en kan het NAJK
daardoor van middelen voorzien en helpen. NMV heeft geen afdeling waar jongeren opgroeien in de visie en sfeer van
NMV.
Wat zou kunnen helpen?
NMV moet nauw blijven samenwerken
met Agractie en FDF, daar zijn veel jonge
melkveehouders actief. Als je daar contacten mee hebt, kun je meer jongeren
naar NMV trekken. Daarnaast moeten
we ons hard maken voor een sterke landelijke agrarische organisatie. Het blijft
jammer dat het Landbouwcollectief is
gestrand. Het is lastig boeren actief te
krijgen in het bestuur, iedereen is druk
op het eigen bedrijf om veel koeien te
melken voor weinig geld. De eindeloze
strijd die wij begonnen zijn is er nog
steeds. Ondanks de lobby in de media
en in de politiek blijft het moeilijk om
vooruitgang te boeken en wat te bereiken voor de leden. NMV moet blijven
bestaan, maar dan moeten er wel goede
bestuurders opstaan.

beld en kwamen we met 12-15 melkveehouders bij elkaar. Nadat NMV was
opgericht heb ik veel Wetenschappelijk
Onderzoek gedaan met Durk Bosma
en Tjeerd de Jong. Samen hebben we
meerdere rapporten geschreven, die eigenlijk nog steeds actueel zijn. We gingen naar het RIVM, naar Wageningen en
naar Den Haag en kregen als kleine vakbond verschillende zaken boven water.
We versterkten elkaar enorm, ook daardoor was het een schitterende tijd.
Tette Hofstra uit Akkrum
7 jaar DB, daarna 7 jaar LB, daarna jaren
betrokken gebleven als adviseur
Betrokken vanaf het begin
In weekblad Boerderij stond een open
brief waarin Jan Cees Vogelaar opriep
tot het oprichten van een nieuwe club,
omdat het binnen de toenmalige LTO
allemaal te grijs was. Daarop heb ik ge-

Wat is er veranderd door NMV?
Als kleine belangenbehartiger krijg je
veel tegenwerking. NMV was vaak de
steen in de vijver die de kringen veroorzaakte die steeds verder reikten. We
hebben in bepaalde zaken resultaten
gehaald, maar de wereld hebben we helaas niet kunnen veranderen.
Toekomst NMV.
Er zal altijd plaats blijven voor NMV, als

men en een kostendekkende melkprijs
mogelijk te maken. Schreef hiervoor in
2007 het rapport “Afschaﬃng van de
melkquotering: een historische vergissing!”

Hans Geurts uit Veulen
Bestuurlijk actief van 2003 t/m 2021
Historie
In 2003 begonnen in de commissie internationaal om contacten te leggen met
buitenlandse organisaties. Van 2004 tot
2012 in DB, van 2009 tot 2012 als voorzitter. Daarna tot de laatste ALV actief als
LB-bestuurder. Zit namens NMV nog in
commissie zuivel, is contactpersoon van
European Milk Board en voorzitter van
Stichting Aarde Boer Consument. Heeft
zich vooral ingezet om de melkquotering te behouden en te flexibiliseren om
zo het aanbod op de vraag af te stem-

Oprichting European Milk Board
Als NMV waren we in 2004 initiatiefnemer voor de oprichting van de European
Milk Board (EMB). Het doel was en is het
vertegenwoordigen van de belangen
van boeren uit verschillende landen voor
een betere melkprijs. EMB werd in 2006
opgericht, is nu met 20 organisaties actief in 16 landen en vertegenwoordigt
100.000 melkveehouders. Het Europese
zuivelbeleid wordt grotendeels in Brussel bepaald, daar hebben we meermaals
gedemonstreerd als belangenbehartigers op Europees niveau. Als EMB hebben we een sterke lobby in Europa, daar
moeten wij als NMV bij betrokken blijven. De oprichting van EMB is een van
de grootste prestaties die we als NMV
voor elkaar hebben gekregen.
Handelsbeleid
Door de liberalisering van de handel
moeten we in Nederland concurreren
met boeren uit lagelonenlanden. Onze
kosten worden echter steeds hoger,

vakbond en als luis in de pels. Er zal altijd
een categorie boeren zijn die daar behoefte aan heeft. Reguliere belangenbehartigers hebben vaak andere ideeën en
worden anders aangestuurd. Daar zitten
vaak geen boeren, maar universitair afgestudeerden die in Den Haag de wetten maken en mijlenver van de praktijk
afstaan.
Voor het voortbestaan van NMV is het
van het grootste belang om goede boerenbestuurders te vinden. Belangenbehartiging gaat niet vanzelf! Er zullen
toch mensen moeten zijn die de klus
gaan oppakken. Besturen kost tijd maar
het levert ook heel veel op: contacten
met andere bestuurders, andere boeren
en je kunt jezelf als mens verder ontwikkelen. Zelf had ik de bestuursperiode bij
NMV niet graag willen missen: het was
enorm leerzaam en daardoor kan ik het
iedereen aanraden. NMV is hartstikke
nodig en dat blijft ze ook!

mede door hoge eisen en standaarden.
Dit gaat niet samen en moet aangepast
worden. Het markt- en prijsbeleid zoals dat er was, met invoerheﬃngen en
een richtprijs interventieprijzen voor
melk(producten, werd afgebroken ten
dienste van het handelsbeleid. Daardoor
is de melkprijs gedaald en de compensatie daarvan is inmiddels grotendeels
verdwenen, zodat we de laatste jaren
geen fatsoenlijk inkomen meer verdienen. Het boerenbelang is duidelijk: meer
verdienen door een kostprijs dekkende
melkprijs. Daar moet NMV voor blijven
staan!
Toekomst NMV
Het is altijd moeilijk geweest om goede
nieuwe bestuurders te vinden die verantwoordelijkheid nemen en de belangenbehartiging voor 100% op zich nemen. Die mensen moeten daar een passende vergoeding voor krijgen waarvoor
ze arbeid kunnen inhuren, zodat het eigen bedrijf door kan draaien. We moeten het NMV-geluid behouden door op
te komen voor de melkveehouders en
niet voor de sector in het algemeen. Dan
heeft NMV absoluut toekomst.
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Sjaak Ruijter uit Schagen
Oud-LB bestuurder en nu regiobestuurder
Bestuurlijk actief
10 jaar in het Landelijk Bestuur gezeten
en nu alweer 8 jaar in het regiobestuur
van Noord-Holland. In het LB zat ik in de
commissie zuivel.
Hoe was het toen?
In mijn tijd bij het LB werd er veel over
ammoniak gesproken en nu praat ie-

Herman Zonderland uit Espel
Landelijk Bestuurslid sinds 2001
Als NMV kunnen we binnen de sector gezamenlijke oplossingen bedenken voor
alle onzin waarmee men ons wil opzadelen
vanuit LNV of vanuit de samenleving. Dat
doen we door consequent vast te houden
aan de onjuistheden van hetgeen ons als
probleem in de maag wordt gesplitst. Die
stelselmatige manier van beschuldigen
aan het adres van de landbouw is in de
afgelopen 20 jaar niet veranderd. WUR en
LNV berekenen mineralenverliezen, maar
sluitende bewijzen dat de landbouw de
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dereen over stikstof. Inmiddels rijden
we allemaal 100 op de snelweg, zit de
bouw op slot en staan de bossen er nog
steeds prima bij. Het is allemaal zwaar
overdreven en ondanks alle inzet zijn we
uiteindelijk weinig opgeschoten. Dat demotiveert enorm.
De Universiteit van Amsterdam en het
Mesdagfonds zijn bezig met een 3-jarige proef om te onderzoeken hoe ver
ammoniak van de stal afdrijft en waar
het dan neerkomt. Daarvoor hebben ze
om meerdere boerderijen bakjes met
planten neergezet. Op verschillende afstanden van die boerderij kijken ze wat
de invloed van ammoniak is op de groei
van die planten. Ammoniak slaat alleen
neer als het regent. De onderzoeksresultaten worden in 2022 gepubliceerd.
Bij het RIVM kunnen ze na al die jaren
nog steeds niet meten hoeveel er op de
grond terecht komt. Er zijn miljoenen
geïnvesteerd om te voorkomen dat ammoniak de lucht ingaat, dat heeft niet
zoveel zin gehad.
Resultaten
Die zijn moeilijk meetbaar. NMV heeft

vervuiler zou zijn hebben we nog nooit
gezien. Daarom hebben we WUR en LNV
ook in het verleden gevraagd: “hoe weten
jullie nu zo zeker dat stikstof en fosfaat
alleen van de landbouw afkomstig zijn?”
Hun antwoord: “dat kan niet anders.” Voor
NMV is dat geen bewijs. Ergens naar toe
rekenen wil nog niet zeggen dat het zo is.
Die schuldvraag heeft me altijd verbaasd
en verwonderd. Binnen de vakbond is
het altijd onze slogan geweest: meten is
weten. In Nederland denkt men te emotioneel en vanachter de computer wordt
dan een bewijs berekend. Die informatie
gebruikt men vervolgens als fundament
voor de wetgeving. Dat kan niet anders
dan fout gaan.
Wat is er veranderd door NMV?
Door alle wetgeving op milieugebied werd
de landbouw steeds verder weggedrukt.
Daar heeft de NMV altijd voor gestaan. De
landbouw is kampioen in het afvangen van
CO2, maar wordt van allerlei negatieve zaken beticht. De overheid en onderzoekers
moeten wel het hele (en juiste) verhaal
vertellen en niet alleen maar focussen op
een stukje uit de kringloop.
Bij de invoering van de oormerken waren
er veel problemen met uitval daarvan. Of
dat nu aan de oormerken lag of aan de

zich jaren uitgesproken voor het in stand
houden van het melkquotum, maar LTO
en Friesland Campina wilden dat niet. In
heel Europa was de melkproductie van
een constant niveau. Na afschaﬃng van
het melkquotum werd er binnen een
half jaar veel meer gemolken. Daarom
werd de fosfaatreferentie ingevoerd, alleen in Nederland. De rest van de wereld lacht ons gewoon uit. Toen kwamen
stikstof, methaan, fijnstof en ga zo maar
door. Tegenstanders en politiek bedenken steeds wat nieuws.
Belang NMV
Zonder NMV zou het geluid van de boeren veel minder goed naar voren zijn
gekomen. NMV stond vaak in Den Haag
en Brussel om het boerengeluid te laten
horen. Er is rechtstreeks naar de consument gecommuniceerd over de lage
opbrengstprijzen voor de agrarische
producten. Voor de toekomst van NMV
is het nodig dat jonge boeren zich aanmelden als bestuurslid. Ze zijn harder
nodig dan ooit!

voerhekken: de boer kreeg de schuld en er
werden hoge boetes opgelegd. Als NMV
hebben we toen veel mensen bijgestaan.
Met een tas vol kapotte oormerken gingen
we eens op bezoek bij de rechtbank en lieten de rechter zien wat er echt aan de hand
was. Zo konden we de rechter overtuigen
en werd de strafeis flink teruggebracht.
Knokken om het onrecht dat je aangedaan
wordt teniet doen, daar gaat het om. Als
individuele boer in de rechtbank beteken
je niks, maar als er een groep omheen
staat, ben je sterker.
De NMV is altijd al een platte organisatie
geweest met hele korte lijnen. In aantal
leden hebben we nog een te kleine achterban om zaken bij te kunnen stellen en
om de zeggenschap van andere partijen te
kunnen overrulen. Door een zetel in vele
commissies krijgen we meer invloed.
Toekomst
We moeten groeien door successen te
boeken. Die kunnen we behalen door onwaarheden die in wetgeving worden omgezet zoveel mogelijk van tafel te krijgen.
In de afgelopen jaren is er te weinig publiciteit geweest over de standpunten van de
NMV. Daarom moeten we blijven zoeken
naar fundamentele bewijzen en onze belangenbehartiging nog sterker uitdragen.

Volg omgevingsvisies
en bestemmingsplannen
over uw bedrijf
De NMV waarschuwt voor de
ruimtelijke ontwikkelingen die in
uw omgeving gaan spelen. Met de
Omgevingswet in aantocht wordt er
nu al door provincies en gemeentes
gewerkt aan Omgevingsvisies waarin
uw belang geraakt kan worden.
Daarnaast speelt er ook nog het
stikstofdossier. De NMV ontvangt
signalen dat deze aangegrepen
wordt door lokale overheden om
meer natuur inclusieve landbouw
in te tekenen dan het provinciale
Natuurnetwerk voorschrijft en dat
gebruiksrechten van grondeigenaren
buiten het natuurnetwerk ingeperkt
worden onder het mom van stikstof.
Ook latente vergunde ruimte van
stallen kan worden ingenomen via
lokaal beleid.
Het lijkt erop dat de uitspraak van 29 mei
2019 - die het einde van de PAS inleiddein een bestemmingsplan wordt doorgevoerd terwijl een bestemmingsplan een
ruimtelijk doel heeft. Het overgangsrecht
of bestaand recht waar overheden gemoedsrust mee probeert te kopen is van
relatief korte duur en meestal niet overdraagbaar op andere (grond)gebruikers.
Het historische grondgebruik volgens de
gecombineerde opgave is te raadplegen
op boerenbunder.nl. Het probleem van
dergelijke bestemmingsplannen is dat
ander gebruik dan in het bestemmingsplan is opgenomen na verloop van tijd
een onteigeningsgrond kan worden of
tot activistische handhavingsverzoeken
kan leiden!
Een derde ruimtelijke ontwikkeling die
speelt, is de zoektocht naar locaties
waar de energietransitie gerealiseerd
kan worden. Samen met de omliggende
gemeenten, waterschappen en provincie
zijn er in veel regio’s zoekgebieden voor
wind- en zonnevelden opgesteld. Deze

zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES)-gebieden zijn in de meeste gemeenteraden behandeld en zullen ook
een plaats krijgen in de provinciale en
gemeentelijke omgevingsplannen.
Wat kunt u doen?
Het is dus extra goed opletten wat er
met uw grond en bedrijf zou kunnen gebeuren. U kunt de plannen die er al zijn
voor een groot deel raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl, daar zitten de plannen
via de provincie en de gemeente. Nu is
het helaas wel zo dat veel gemeenten de
omgevingsvisies niet op ruimtelijkeplannen.nl hebben gezet en evenmin berichten hebben verstuurd naar abonnees
over berichten uit de buurt.
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven die de meeste gemeenten hebben
en eens op de site zoeken. Veel overheden hoeven niet meer huis-aan-huis te
adverteren als ze het elektronisch publiceren geregeld hebben in een verordening. Deze kunt u volgen via een gratis
aanmelding op een of meer postcodes
waar u belangen heeft met uw grondgebonden melkveebedrijf.

Post per
email
Wilt u snel op de hoogte
gehouden worden van de
persberichten die NMV
uitbrengt of snel informatie
toegezonden krijgen, zoals
bijvoorbeeld stikstofmaatregelen en gedwongen
onteigening. Heeft u afgelopen maanden niets
ontvangen van 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!

Als u ziet dat uw bedrijf met ongewenste
ontwikkelingen te maken zou kunnen
krijgen, kunt u schriftelijk reageren en
eventueel gaan inspreken op vergaderingen van de provincie/ gemeente. Het
voorkomen van een gedwongen onteigening begint met het volgen wat er
met eigendommen gebeurt en het voorkomen dat er op uw eigen bedrijf een
andere bestemming komt die de deur
openzet voor activisten met handhaving
over strijdig gebruik en onteigeningsprocedures.
https://www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt.
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Onze collega vakbonden aan het woord
Belang van samenwerking
De 4 agrarische vakbonden trekken als
zusterpartijen op en vormen samen een
blok, parallel aan de LTO. Zo kunnen we
samen dezelfde doelen halen, maar via
een andere methode aan de finish komen. Samen zijn we sterker doordat we
standpunten steunen die onze zusterpartijen aangaan. We helpen elkaar met
dossiers en wisselen veel informatie uit.
Als één agrarische vakbond tegenover
een grote partij staat, dan verliest die
vakbond het al snel. Met de 4 vakbonden samen versterken we elkaar, juist
omdat we samenwerken. Geen van ons
vieren kan bij elk overleg aanwezig zijn,
maar we vertegenwoordigen elkaars
standpunten daar wel.
Bart-Jan Oplaat uit Markelo
Voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Vakbondsmentaliteit
Als vakbonden staan we iets harder in
de materie en gaan we minder makkelijk
mee met het gedachtengoed van LNV.
Daarin steunen we elkaar. LTO is meer
van de consensus bij discussies. Wij kunnen wel een keer weglopen, LTO zal dat
nooit doen.

Teun de Jong uit Sint Annaparochie
Voorzitter Nederlandse Akkerbouw
Vakbond

bondenoverleg. Hierbij informeren we
elkaar over de zaken die spelen en kijken
we waar we elkaar in kunnen versterken.
Daarnaast kan iedereen ook op zijn eigen wijze coalities vormen, meer sectoraal gericht. Op dat punt hebben we niet
altijd dezelfde belangen. Als vakbonden
hebben we één ding gemeen: we denken
vanuit het sectorbelang. We werken als
NAV en NMV samen in de GLB-discussies
vanwege het grote belang van grondgebondenheid in zowel de akkerbouw als
de melkveehouderij.
Als agrarische sector zijn we een relatief
kleine sector qua aantal mensen dat er
werkt. Qua belangen en economie zijn
we een stuk groter. Als agrarische vakbonden weten we elkaar te vinden en
werken we graag samen. In markt- en
prijsbeleid zijn er grote overeenkomsten
tussen NAV en NMV.

Belang van samenwerking
Met POV, NMV, NVP en NAV hebben
we 4 keer per jaar gestructureerd vak-

Vakbondsmentaliteit
We willen niet blijven praten om het praten, maar we vertegenwoordigen dui-
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Belang van een sterke vakbond voor de
melkveehouderij
In de zuivel zijn een aantal hele grote
spelers. De melkveehouders moeten
zich nog beter organiseren, zoals het nu
georganiseerd is sneeuwt de individuele
boer onder. Er zijn veel organisaties met
ledenraden, dat is een lange weg om
zaken te veranderen. Voor melkveehouders zou het goed zijn een machtsblok
te organiseren richting afnemers en retail waarbij de (verkoop)voorwaarden
mede worden bepaald door de melkveehouders in plaats van alleen door de
afnemers.

delijke standpunten en willen ook wat
binnenhalen voor onze achterban. Het
is niet ons ultieme doel om aardig gevonden te worden. Tegen de overheid
blijven we fatsoenlijk, maar we willen wel
wat bereiken. Samen met NMV hebben
we de Stichting
Boerenbelang
Mijnbouwschade
opgericht. Hiermee
proberen
we geld boven
tafel krijgen, omdat de overheid
en de NAM de
getroffen boeren
in de kou hebben laten staan.
We ondernemen
actie door op basis van gedegen
standpunten te
onderhandelen.

Belang van een sterke vakbond voor
de melkveehouderij
De NMV heeft als taak op te komen voor
de sectorbelangen van de primaire sector. Dat is niet altijd het belang van de
verwerkende industrie: dat kan parallel lopen, maar doet dat lang niet altijd.
De vakbondsmentaliteit vraagt erom die
belangen uit elkaar te houden, dus geen
bestuurders met 2 petten op!

Linda Verriet uit Erlecom
Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
Belang van samenwerking
Als POV doen we sectorale belangenbehartiging en staan we er voor onze varkenshouders. Uitdagingen van buitenaf
overstijgen de verschillende sectoren
binnen de landbouw en dan zijn andere
agrarische vakbonden logische partners.

Eens per kwartaal hebben we overleg.
Dan bespreken we alle actuele thema’s
en kijken we wie binnen welk thema samen kunnen werken. Als vakbondsvoorzitters kennen we elkaar goed en weten
we elkaar snel te vinden. Er is onderling
veel vertrouwen. Als één van ons met
een initiatief komt, kunnen we de zaken
heel snel afstemmen en regelen. NMV
is belangrijk als vertegenwoordiger van
een groep melkveehouders, we komen
elkaar intersectoraal vaak tegen. Onze
sector is krimpende en we moeten goed
op de kosten letten. Dat maakt dat we
zo effectief mogelijk belangen willen behartigen. We werken zo breed mogelijk
samen met alle partijen in de landbouw,
waarbij voor ons gelijk belang voorop
staat.
Vakbondsmentaliteit
Boeren willen dat hun boerenorganisatie het boerengeluid vertolkt en daarbij
zo weinig mogelijk concessies doet op
de koers en ingenomen standpunten. Ze
willen een boerenleider die er staat voor
de boeren en waar ze zich door vertegenwoordigd voelen. Daarbij kunnen
we een front vormen door met elkaar
ergens voor te staan. Het gaat altijd om

het groepsbelang. We staan dicht bij de
boeren en dicht bij het primaire belang:
geld verdienen en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze agrarische bedrijven. Daar moeten we voor blijven staan
en daarin moeten we niet te snel concessies doen. Besluitvorming van onderaf is
daarbij ook van groot belang. Dat is de
kracht van een vakbond.
Belang van een sterke vakbond voor
de melkveehouderij
Er is veel onrust onder de melkveehouders. Er wordt van alles van ze verwacht,
het inkomen is laag en ze zien hun kosten alleen maar stijgen. Juist nu hebben
ze een sterke vakbond nodig die er voor
ze staat. POV is ontstaan vanuit de roep
vanuit de varkenshouders om ‘Eén Varkensgeluid’. Ik gun de melkveehouderij
ook betere samenwerking en het initiatief van onderaf voor ‘Eén Melkveegeluid’.
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Sectororganisaties over NMV
deel uit van het bestuur. NMV kon
toetreden als lid van ZuivelNL omdat
ze via haar leden meer dan 1 miljard
kilogram melk vertegenwoordigt.

Arjan Schimmel uit Sint Linschoten
Voorzitter ZuivelNL
Sinds 1 maart 2021 is Arjan Schimmel
voorzitter van ZuivelNL. Daarvoor was
hij sinds 2000 bestuurlijk actief bij
coöperatie DOC Kaas en sinds de fusie
in 2016 vertegenwoordigde hij DOC tot
2021 in de Raad van Commissarissen
van de Duitse zuivelonderneming
DMK GmbH. Bij de oprichting van
ZuivelNL maakte hij al anderhalf jaar

Hoe verloopt de samenwerking?
ZuivelNL/NZO en belangenbehartigers
NMV en LTO hebben hetzelfde doel en
werken voor dezelfde achterban. NMV
heeft altijd een duidelijk en kritisch geluid. Dat is goed om iedereen scherp te
houden zodat de lijnen die je met elkaar
uitzet in het juiste perspectief worden
geplaatst. NMV heeft als lid van ZuivelNL
inbreng, invloed en stemrecht en ze denken mee over de zuivelbelangen richting
de toekomst. Binnen ZuivelNL proberen
we unanieme besluiten te nemen. Dat
lukt niet altijd. We moeten elkaar als partijen dus vinden en ondersteunen. Als
melkveehouders is het best ingewikkeld
en uitdagend om geld te verdienen door
alle regels vanuit de overheid en de vele
plannen die nu worden gelanceerd. Daar
invloed op uitoefenen lukt alleen door
samen te werken.
Wat is de kracht van NMV?
NMV heeft bewezen de kennis en kunde
te leveren op alle dossiers binnen de

voorkomen dat nadelige regelgeving
voor de agrarische sector op het
gebied van stikstof in werking treedt.
Door Stikstofclaim zijn heel veel
onderzoeken gedaan naar waar de
problematiek exact ligt, hoe zich dat
verhoudt tot het boerenerf en wie op
welke punten welke rechten heeft. Dat
heeft heel veel informatie opgeleverd,
omdat duidelijk is geworden hoe het
model werkt en waar de problemen
zitten in dat model.

John Spithoven uit Maurik
Voorzitter Stichting Stikstofclaim
Stichting Stikstofclaim werd in oktober
2019 opgericht. Het zeskoppige
bestuur
vertegenwoordigt
alle
agrarische sectoren. Stikstofclaim wil
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Wat is jullie band met NMV?
We hebben veel met belanghebbende
partijen gecommuniceerd over RIVMdata en de voermaatregel. Die belanghebbende partijen moeten weten waar
wij mee bezig zijn, anders is het verloren
moeite en dubbel werk. Met de juridische feiten kan er door NMV meer druk
worden gezet aan de onderhandelingstafel. Het is al 2,5 jaar rumoerig rondom
stikstof, maar de overheid heeft het nog
niet voor elkaar gekregen om de boel

zuivel. Daarmee ondersteunen ze zowel
de zuivelbranche als de belangen van
de melkveehouders richting maatschappij en politiek. DDB en NAJK willen ook
aansluiten bij ZuivelNL. Die moeten eerst
maar laten zien dat ze ook zoveel kennis
in de gelederen hebben.
Waardering voor het NMV-geluid binnen ZuivelNL
NMV heeft altijd al een eigen geluid gehad en durft te zeggen wat ze ergens
van vindt. Dat hoort ook zo binnen het
ZuivelNL bestuur, maar uiteindelijk moeten er wel besluiten worden genomen.
Door de soms felle discussies komen we
tot een betere besluitvorming. Dat helpt
ZuivelNL en daarnaast de gehele sector.
Als lid kan je niet alles alleen bepalen
maar heb je wel zeggenschap. Henk Bleker heeft recent zitting genomen in het
bestuur. We kijken uit naar de samenwerking met hem en ook met de overige
NMV-bestuurders. NMV heeft door de
jaren heen de eigen identiteit en motivatie behouden. Dat is een compliment
waard!

stevig aan te pakken. Dat is een verdienste van ons allemaal omdat we de druk
erop houden.
Werken jullie samen met NMV?
We hebben de discussie over de voermaatregel heel breed gevoerd samen
met allerlei belangenpartijen (behalve
LTO). NMV en DDB hebben actief mee
geprocedeerd. De samenwerking met
NMV loopt nu wat minder, maar was in
het verleden heel intens. Hopelijk komt
dat weer terug in de toekomst.
Wat kan NMV leren van Stikstofclaim?
Er zit heel veel kennis bij Stikstofclaim en
die kennis willen we delen. Maak daar
gebruik van: het wiel opnieuw uitvinden
kost heel veel geld, tijd en moeite. We
moeten zorgen dat we als agrarische
sector allemaal hetzelfde in de stikstofproblematiek staan.
Hoe kan NMV de uitkomsten van onderzoeken (beter) toepassen?

Als Stikstofclaim kunnen we nog zoveel
zaken aanpakken, maar als andere partijen dat niet verder oppakken dan is
ons werk zinloos. We hebben veel kennis over bijvoorbeeld PAS-melders. NMV
kan de leden op de hoogte brengen van
hun rechtspositie, want er lopen veel
handhavingsdiscussies.
Stikstofclaim
heeft de staat aansprakelijk gesteld, omdat de overheid niet voldoet aan haar
beloften en verplichtingen, bijvoorbeeld.
wanneer de gelegaliseerde PAS-melders

Jaap Haanstra uit Luttelgeest
Voorzitter Stichting Agri Facts (Staf)
“Het aantal boeren in Nederland
wordt zo klein dat we het ons
niet meer kunnen permitteren om
verdeeld te zijn. Dat maakt de totale
belangenbehartiging moeilijker en
zwakker. Als boer hoop je dat de
verschillende clubs tot eenduidige
geluiden komen.”
Wat is jullie band met NMV?
Staf gaat na of beweringen in overeenstemming zijn met of berusten op fei-

tussen wal en schip vallen. We kunnen
de minister houden aan de gemaakte
afspraken en beloften uit de kamerbrief.
We blijven goed in de gaten houden wat
er gedaan wordt om het probleem op
te lossen.
We moeten voorkomen dat we binnen
de agrarische sector tegen elkaar worden uitgespeeld als gevolg van allerlei
toezeggingen die worden gedaan. Dat
kan bijvoorbeeld doordat er een be-

paalde referentie wordt weggehaald bij
de ene groep en wordt ‘geschonken’
aan een andere groep uit onze sector.
Dat is juist niet de bedoeling. Stikstofclaim weet inmiddels hoe veel zaken juridisch in elkaar steken. Daar kan NMV
gebruik van maken en inzetten als extra
drukmiddel. Als agrarische organisaties
kunnen we door samen te werken extra
druk uitoefenen en samen onze tanden
laten zien.

ten: wat is belangrijk voor de sector? We
kijken naar zaken die de meeste impact
hebben op de sector en die onderzoeken we, op voorwaarde dat we voldoende tijd en de juiste expertise hebben.
Staf is geen belangenbehartiger. We
worden financieel ondersteund door
donateurs en streven goede contacten
na met allerlei organisaties. Daarbij hanteren we onze eigen doelstellingen en
werkwijze. Meestal komen we uit bij zaken die niet helemaal kloppen. Die brengen we naar buiten en daar blijven we
aan werken zodat het rechtgezet wordt.

verkeerde conclusies lopen ons jaren
voor de voeten en die raken we bijna
niet meer kwijt, omdat er een onjuiste
(of geen) 0-meting is gedaan. Dat is in
de loop der jaren steeds erger geworden doordat het politieke landschap en
de samenleving veranderen. Het is belangrijk niet alles voor waarheid aan te
nemen als we te maken hebben met gerenommeerde overheden en instanties.
Lees voordat je gaat oordelen eerst de
onderliggende stukken zorgvuldig door
en stel vragen. In de agrarische sector
moeten we over onze eigen ego’s heenstappen en zorgen dat we samenwerken.

Werken jullie samen met NMV?
De onafhankelijkheid van Staf wordt
enorm bewaakt door ons team. Daarom
doen we niet aan belangenbehartiging:
dat gaat niet samen. Niemand kan ons
opleggen wat we moeten doen of mededelen dat de uitslag hen niet past. Feiten
zijn feiten, die zijn niet onderhandelbaar.
Met NMV hebben we o.a. contact over
het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Wat kan NMV leren van Staf?
Als Staf zijn we verbaasd over hoe er
door instanties gemarchandeerd wordt
met cijfers. Als beleid of inzichten zijn
geënt op modellen, data of vermeende
feiten die niet kloppen, dan worden daar
verkeerde conclusies uit getrokken. Die

Hoe kan NMV de uitkomsten van onderzoeken (beter) toepassen?
Zowel NMV als Staf kijken naar bijvoorbeeld overschrijdingen in het oppervlaktewater. Of NMV onze uitkomsten
gebruikt voor hun uitvoering moeten ze
zelf bepalen. Bij het stikstofbeleid hebben we de kaarten, waar ingetekend
stond dat die depositie gevoelig waren,
al met veel hectares kunnen verminderen. Dat raakt de melkveehouderij direct.
Je kan wel gelijk hebben, maar dat is wat
anders dan gelijk krijgen van de politiek.
Daar moeten we met alle betrokkenen
hard aan blijven werken.
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De biotoop van de gans in balans
In de vorige editie van de Koebont
is uitgebreid uiteengezet wat de
inzet van NMV is geweest rondom
het ganzenbeleid en meer speciﬁek
de verdeling van de kosten en het
eigendomsrecht van grondbezitters
dat beschermd moet worden. In deze
editie gaan we in op de oorsprong
van
de
ganzenproblematiek,
het beheer en de vulling van de
wildbeheereenheden.
De problematiek met het overtal aan
ganzen ligt feitelijk in Europese wetgeving, waar de Nederlandse overheid
heeft gefaald in de evaluatie van de Vogelrichtlijn. Ondanks verzoeken vanuit
onder andere Finland en Denemarken
is in Brussel NIET besloten om de status
van de brandgans van “strikt beschermde soort” te wijzigen naar “beschermd”,
waarmee er meer mogelijkheden zouden
zijn voor beheersing. Nederland heeft
zich daar laten vertegenwoordigen door
vertegenwoordigers van Terrein beherende organisaties (TBO’s), Vogelbescherming en SOVON , die namens Nederland de stemming hebben beïnvloed.
Hiermee heeft Nederland zichzelf - maar
vooral haar eigen burgers en boeren –
benadeeld en kan de brandgans wegens
de extra beschermde status nog steeds
niet zonder allerlei juridische valkuilen
worden bestreden en de populatie worden beheerd.
De brandgans neemt – net als de grauwe gans en de kolgans - nog steeds in
aantallen toe. Hoewel het lijkt alsof de
Kolgans stabiliseert, blijkt uit internationale tellingen op de flyway dit niet zo
duidelijk: Door veranderende weersomstandigheden komen er minder kolganzen naar Nederland. Maar het kan goed
dat kolganzen bij koude winters toch
weer in grotere aantallen naar Nederland
doorvliegen om te overwinteren. Het argument dat de populatie gestabiliseerd
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is, is door beschermingsorganisaties gebruikt om voor de kolgans zwaardere
beschermingseisen te stellen en zelfs
afschotlimieten te bepalen. Dat is onjuist, gezien de nog steeds drievoudige
aantallen ten opzichte van opvangafspraken onterecht, en dat moet anders.
Het valt namelijk op dat er steeds meer
trekganzen het gehele jaar in Nederland
blijven. Dat is al lang aan de gang met
de grauwe gans en brandgans, maar nu
ook steeds vaker zo met kolganzen, met
name in het rivierengebied.
Voorzien kan worden dat zowel de grauwe gans, brandgans en nu ook de kolgans in de zomer een steeds belangrijkere schadedreiging gaan vormen. Niet
alleen voor de landbouw, maar ook voor
andere belangen. Nu al is erkend dat
ganzenkuikens ernstige vraatschade aan
riet en overige gewenste flora toebrengen in natuurgebieden en biotopen via
eutrofiëring (onderpoepen) schade toebrengen. Ons advies is om in het nieuwe
beleid hier rekening mee te gaan houden door populatiebeheer toe te passen voor ganzensoorten die hier als inheemse soort beschouwd worden. Dat
beleid moet ook toegepast worden op
niet-inheemse ganzensoorten, die door
wegvallen van seizoenstrek onnatuurlijk
gedrag vertonen, en niet te wachten totdat het te laat is.
Biotoop in balans
Het NMV-advies naar de provincies:
Geen onderscheid meer tussen zomeren winterganzen!
Er moet een jaarrond vrijstelling voor
afschot op al de drie ganzensoorten
komen, gebaseerd op nieuw beleid, gericht op balans tussen ganzen en hun
verblijfsbiotopen in de zomer. Die vrijstelling moet gelden voor elke gans die
buiten Natura 2000 en foerageergebieden komt en schade doet omdat deze in
aantallen de draagkracht van hun bioto-

pen of foerageergebied te boven gaat.
Zolang de doelaantallen van opvang en
balans in biotopen nog niet is behaald
door middel van afschot bij schadebestrijding in de winter en populatiebeheer
in de zomer, moet er schadevergoeding
uitgekeerd worden.
Met huidig afschot door jagers en de
mogelijke inzet van professionele teams
voor populatiebeheer in de zomer is
het simpelweg fysiek onmogelijk om in
een enkel seizoen soorten uit te roeien,
of zelfs maar zodanig te reduceren dat
hierdoor de “Staat van instandhouding”
bedreigd wordt:
Die stand is al jaren een veelvoud van wat
er in 1998 als opvangdoel is afgesproken
en later in 2017 als “streefaantal“ voor
zomerganzen. We komen er dus in om.
Vrijstelling dient voor toepassing van alle
toegestane wettelijke middelen, waaronder lokmiddelen te bevatten: Wil je dat
jagers de juiste soort en leeftijdsklasse
goed aanspreken, dan moet je ze ook de
gelegenheid geven ganzen die komen
vreten tot dichtbij te lokken, en zo een
onmiddellijk dodelijk schot uit te brengen. De NMV is van mening dat Nederland en de provincies - net als overige
EU-landen - ook voor trekkende ganzen
over moeten gaan tot populatiebeheer.
Wie denkt, dat er geen wettelijke basis
is om populatiebeheer toe te staan; de
Vogelrichtlijn stelt helemaal niet dat populatiebeheer niet zou mogen. Het biodiversiteitsverdrag staat regulatie van
soorten ten behoeve van evenwicht en
duurzaam voorkomen van soorten juist
nadrukkelijk toe. Bij beschermde trekganzen wordt dit niet alleen in de wet
natuurbescherming, maar Hoofdstuk 1
en 2 van de Habitatrichtlijn en de Biodiversiteitsrichtlijn vastgelegd.
Dit beheer op draagkracht en duurzaamheid is ook in het belang van de soorten

zelf. Wanneer de aantallen op de Flyway
te hoog worden, komt de populatie, haar
oorsprongsbiotopen en de opvangcapaciteit zelf onder druk. Er moet ook evenwicht komen in aantallen ten opzichte van
andere soorten, de opvangbiotoopdoelen en natuurlijk ook voor de vijf overige
(bestaande) belangen voor menselijke
activiteit buiten opvang- of natuurgebieden. De provincie is door het Rijk verplicht deze biodiversiteit en de balans ten
opzichte van biotopen in natuurgebieden
te bewaken. Zij moet dat evenwicht van
faunasoorten handhaven en zich niet
doodstaren op enkel wat er over “schadebestrijding” in de wet natuurbescherming
staat en mag. Gebeurt dat niet, dan zal er
nooit sprake zijn van schadereductie.
Bij het bedenken van bestemmingen van
miljoenen euro’s voor natuurherstel tekende de NMV op dat volgens natuurorganisaties voor hen “de problemen van
rietvraat door grauwe ganzen ophouden, zodra deze dieren kunnen vliegen”.
NMV: Dan gaan ze immers boerenland
bezoeken en aanvreten! De NMV vindt
dit citaat van natuurorganisaties, dat in
de Leeuwarder Courant stond, illustratief
voor huidig eigenbelang-denken van Terrein beherende organisaties. Juist deze
houding heeft ons boeren in de huidige,
onacceptabele hoge schadesituatie gebracht.

tie in broedgebieden aankomen en daar
minder snel - en ook minder - eieren zullen leggen. Alleen dit al geeft afname van
reproductie en reductie van schades door
(toekomstige) populaties. Door natuurlijke, minder gunstige winteropvang ontstaat daardoor minder afschot, een algemeen gedragen maatschappelijke wens.
Vulling wildbeheereenheden
De NMV is voorstander dat de provincie
ook TBO’s en boeren die geen jachtakte
hebben, verplicht om lid te worden van
de Wildbeheereenheden (WBE’s). Zelfs
“jachthouders” als de Provincie, Gemeenten en Rijkswaterstaat zouden in WBE’s
vertegenwoordigd moeten zijn: Wettelijk
gezien is elke jachtakte-houder verplicht
om lid te zijn van een Wild Beheer Eenheid in het gebied waar hij of zij jaagt,
maar bovengenoemde grondeigenaren
(jachthouder) “mogen” wettelijk lid zijn
van een WBE, maar zijn het niet. In de
praktijk is een WBE dus geen vereniging
van jagers en grondgebruikers die binnen
hun regio de populatie beheer-strategie
en uitvoering van afschot van overige
Fauna soorten in kader van schadebestrijding coördineren of waarmaken. Populatiebeheer van fauna gaat verder dan ganzenbeheer. Denk ook aan gecoördineerd
populatiebeheer van andere dieren, zoals
herten, reeën, zwijnen, ganzen, maar ook

predatoren, als kraaien, de vos en marterachtigen.
Het afschaffen van vrijblijvendheid van
deelname via lidmaatschap van een
WBE kan een provincie in nieuw beleid
bij verordening opnemen. Dat spekt de
kas van de WBE, die nu draait op enkel
contributies van verplichte leden. In feite
zouden al deze “jachthouders” een zetel
moeten hebben in bestuur van WBE’s,
zouden provincies WBE’s net zo voor beheer van fauna moeten subsidiëren, als zij
dat bij de TBO’s voor beheer van alleen
flora doen. Hiermee kunnen TBO’s zich
ook niet meer onttrekken aan hun verplichting. Op die manier ontstaat ideaal
overleg en draagvlak voor schadebestrijding en beheer, die de wet voorheeft en
uitdrukkelijk ook zo benoemd wordt voor
WBE’s, handelend onder regie van de
Faunabeheereenheden.
Bovenstaande vormgeven, naast verruimde wettelijke kaders voor populatiebeheer van schadesoorten en op beleid
gebouwde vrijstellingen, is volgens de
NMV noodzakelijk om een situatie te creëren waarin elkaars belangen gerespecteerd worden, gebieddekkend actief op
te treden tegen schades en alle belangen
te dienen: economisch, maar ook van natuur en biodiversiteit.

Naast populatiebeheer binnen natuurgebieden adviseert de NMV om buiten foerageergebieden geen enkele beperking
op verjaging en afschot te leggen. Hoe
meer ganzen met rust worden gelaten in
de maanden voor vertrek uit Nederland,
des te meer deze ganzen geneigd zullen zijn om langer (of zelfs permanent)
in Nederland te blijven. Maar ook: hoe
meer onrust ganzen erbuiten te verduren
krijgen (door bejaging) des te eerder ze
vertrekken. Ook zullen ze minder goed
opvetten, waardoor ze in mindere condi-

Help onze regio’s!
De Nederlandse landbouw ligt onder
vuur. Vanuit verschillende hoeken worden er proefballonnetjes opgelaten
die gaan over ons en onze toekomst.
Onteigening in de Krimpenerwaard, de
ganzenproblematiek in verschillende
delen van Nederland of de Brabantse

staleisen: De NMV verzet zich ertegen.
Maar we kunnen altijd extra mensen
gebruiken. Wil je je regioteam ondersteunen, neem dan even contact op
met je regiobestuurder (zie lijst links).
We kunnen je hulp gebruiken!
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Het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn:
voor welk probleem is dit een oplossing?
Op 3 december heeft NMV de
volgende brief gestuurd naar de
minister over het 7e actieprogramma.
NMV blijft zich inzetten voor
werkbare regelgeving gebaseerd op
betrouwbare metingen.
Geachte mevrouw Schouten,
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond,
een vereniging die als doel heeft het behartigen van belangen van de melkveehouders,
wil graag het volgende meegeven.
Het 7e actieprogramma van de nitraatrichtlijn: voor welk probleem is dit een oplossing?
In het voorstel van het ministerie van LNV
voor het 7e actieprogramma zit een grote
hoeveelheid vanachter een bureau bedachte oplossingen voor veel niet bestaande
problemen en kan direct in de vuilnisbak.
Wij prijzen de inzet van andere belangenbehartigers om de scherpe kantjes eraf te
halen, maar wat nu naar Brussel gestuurd
wordt is niet acceptabel voor de NMV.
De maatregelen van het 7e Actieprogramma Nitraat zijn ondanks enkele wijzigingen,
voor de bühne, onhaalbaar, onbetaalbaar en
onrealistisch. Veel doelen worden al gehaald
en verdere aanscherping van de regels is
dan ook niet nodig. Dit geldt met name voor
de hoeveelheid nitraat in het grondwater,
het belangrijkste doel van de Richtlijn.
Uit verschillende onderzoeken met metingen, blijkt al jaren dat juist melkveebedrijven
met derogatie voldoen aan de norm minder
dan 50 mg/L N in grondwater.
Tot de droge zomers zaten alle regio`s onder de norm, maar door verdikking van de
uitspoeling, achterblijvende groei door die
droogte en daarmee een groter stikstofoverschot, is er in de zand- en lössregio tijdelijk een overschrijding van de norm. Het
landelijk gemiddelde zit ver onder de norm.
Zie tabel rechtsboven
Dierlijke mest zorgt voor een veel lagere
nitraatuitspoeling, zoals ook uit onderzoek van WUR blijkt. Uit onderzoek van de
WUR blijkt dat de uitspoeling van nitraat in
droogtegevoelig grasland bij gelijke hoeveelheid toegediende stikstofbemesting,
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Gemiddelde nitraatconcentratie in water uitspoelend uit de wortelzone op derogatiebedrijven in de vier regio’s in de periode 2007-2020.
Bron: RIVM
daalt naarmate de stikstof in toenemende
mate in dierlijke mest werd toegediend.
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/Lagere-nitraatuitspoelingbij-hoge-drijfmestgift-op-droogtegevoeliggrasland.htm
Daarnaast zorgt dierlijke mest voor het verhogen van het organische stofgehalte en
daarmee een meer vruchtbare en weerbaardere bodem en dat is wat de NMV van groot
belang acht; een goede en gezonde bodem.
Want een vruchtbare bodem, houdt het water beter vast en leidt tot minder uitspoeling
van stikstof en fosfaat.
Dierlijke mest verhoogt de organische stof
in de bodem, welke weer een zeer positief
effect heeft op het bodemleven en dus op
de biodiversiteit. Maar ook zorgt het voor
meer vastlegging van CO2.
Dus dierlijke mest heeft vele voordelen op
kunstmest.
Het Louis Bolk Instituut bevestigde recent
nog wetenschappelijk de visie van NMV dat
de bodem van gangbare landbouw beter
presteert dan natuurbeheer van percelen op
het gebied van bodemleven en uitspoeling.
Uit het rapport; ‘Nitrate leaching from liquid
cattle manure compared to synthetic fertilizer applied to grassland or silage maize in
het Netherlands’ blijkt dat kunstmest meer
uitspoelt dan verwacht.

Een ander vervelende bijkomstigheid is dat
voor het produceren van stikstofhoudende
kunstmest veel aardgas nodig is.
De landbouwsector kan aan de Nederlandse wens om minder aardgas te gebruiken
een klimaatsteentje bijdragen door minder
kunstmest te gebruiken maar meer dierlijke
mest.
Derhalve pleit de NMV ervoor om de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest voor derogatie bedrijven te verhogen tot 300 kg N/
ha en de gebruiksnorm voor N-kunstmest
met dezelfde hoeveelheid (50-70 kg N) te
verlagen. Daarmee worden tegelijkertijd de
nu optredende tekorten aan bemesting met
fosfaat en kali gerepareerd; er is dan sprake
van betere evenwichtsbemesting. Bijkomend voordeel is dat er minder mest van de
melkveebedrijven hoeft worden afgezet met
alle bijkomende extra CO2 uitstoot daarvan.
De NMV is van mening dat de voorgestelde
maatregelen van het ministerie in het 7e
AP een grote aantasting zijn van het eigendomsrecht. Het is een onrealistisch en onbetaalbaar idee. Het is kostprijsverhogend
en tast onze concurrentiepositie binnen de
EU aan.
Daarentegen zal het voorstel van de NMV
meerdere milieudoelen dienen waaronder
betere waterkwaliteit en als extra bonus ook
een forse klimaatreductie van CO2-uitstoot.
Hoogachtend,
Nederlandse Melkveehouders Vakbond

NMV blijft het kritische geluid binnen

Op woensdag 1 december vond de jaarlijkse ALV van ZuivelNL plaats. Voorzitter
ad interim Henk Bleker volgde daarbij
Harm Wiegersma op als lid van ZuivelNL.
NMV is al sinds de oprichting kritisch
op ZuivelNL. De slogan ‘Inkomen, daar
draait het om’ moet zeker tot uiting gebracht worden in ZuivelNL, welke volledig gefinancierd wordt door melkveehouders. Hetzij via een directe afdracht,
hetzij via de zuivelverwerkers die ook
contributie betalen.
Formeel blijft de contributie gelijk in het
komende jaar. Per 100 kilogram melk
legt elke melkveehouder 5 eurocent in
en de industrie 2 cent per 100 kg melk.
De kosten stijgen echter wel doordat de
licentiekosten voor Koemonitor en het
gebruik van Joindata in rekening gebracht worden bij de melkveehouders.
De NMV hamert erop dat wel het volledige verhaal verteld wordt, dus ook
dat de kosten voor de melkveehouders
stijgen.

commissie voor veehouders die problemen hebben of krijgen met de Koemonitor. In de afgelopen ALV is toegezegd
dat in de licentieovereenkomst met de
zuivelverwerkers de aanwezigheid van
een onafhankelijke klachtencommissie
wordt opgenomen.
Een ander punt van kritiek van de NMV
op de Koemonitor is de onduidelijkheid
wie de datastroom beheert. Formeel is
de melkveehouder eigenaar van data,
maar bij ZuivelNL komen regelmatig
verzoeken data te delen, al dan niet geanonimiseerd. De NMV is tegen het delen van data en dat heeft ertoe geleid dat
enkele dataverzoeken van het ministerie
van LNV zijn afgewezen. In 2022 is extra
budget gereserveerd binnen de begroting van ZuivelNL om het verzamelen en
beheer van data beter te stroomlijnen.
De NMV blijft hierbij betrokken. Volgens
NMV is verzamelde data van de veehouders en mag alleen gebruikt worden ten
voordele van de sector.

Koemonitor
De koemonitor is voor de NMV nog
steeds een open zenuw. De NMV is van
meet af aan kritisch geweest op de Koemonitor en keurde om die reden vorig
jaar de begroting van ZuivelNL af. Volgens NMV is een gedeelte van de Koemonitor bovenwettelijk ingestoken en
ontbreekt een onafhankelijke klachten-

Kosten komende jaren
De NMV stelt zich kritisch op ten opzichte van de kosten van de ZuivelNL. In
het afgelopen jaar is er al flink bezuinigd
op de begroting en in 2022 wil het bestuur een langetermijnbegroting maken.
Indexatie van de contributie is daarbij
een bespreekpunt. De NMV heeft al aangekondigd dat een indexatie wat ons

betreft alleen aan de orde kan zijn, als
de meeropbrengsten ook daadwerkelijk
aangewend worden voor datgene waar
ZuivelNL oorspronkelijk voor opgericht
is, zoals schoolmelkprojecten en positieve PR voor de zuivelsector. De meeropbrengsten mogen absoluut niet aangewend worden voor allerlei kostprijsverhogende maatregelen die het draagvlak
voor ZuivelNL verder ondermijnen en alleen in dienst staan van de melkverwerkers. De NMV stelt dat de verschillende
analysesystemen geen recht doen aan
de verscheidenheid van de Nederlandse
melkveehouderij. De verschillende monitors en wijzers mogen geen strafelementen bevatten richting bepaalde bedrijfsvoeringen, maar moeten benadrukken
dat duurzaamheid verschillende variaties
kent

Last minute trekkerkenteken en
verzekeringsplicht
Hopelijk is het gelukt om het trekkerkenteken aan te vragen. Na 31 december
2021 krijgt u met keurings- en legeskosten te maken. Als u een trekker niet
wilt verzekeren kunt u die via het RDW
laten schorsen. Dat betekent dat trekkers dan ook niet op of zichtbaar vanaf
de openbare weg mogen zijn. Als onverzekerde trekkers wel op uw bedrijf
of op het land worden gebruikt kunt u
nog steeds aansprakelijk gesteld worden

bij (parkeer)schades op uw erf of letselschades. Het begrip openbare weg is ruimer dan de weg zelf en bij toerekenbare
schade moet u nog steeds de rekening
uit eigen zak betalen.
Op de RDW site is informatie te vinden
over het schorsen van voertuigen en registreren van landbouwvoertuigen.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/landbouwvoertuig/nieuwe-regelsvoor-landbouwvoertuigen/registreren-

landbouwvoertuigen
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/schorsen
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Volg NMV via WhatsApp
Snel ledenberichten ontvangen of eenvoudig
NMV-berichten delen?
Volg NMV nu via NMV-WhatsApp. Meld u aan en ontvang onze ledenberichten rechtstreeks via WhatsApp.
Deze dienst is uitsluitend voor NMV-leden beschikbaar.
NMV verstuurt de berichten via WhatsApp verzendlijsten. Uw contactgegevens en reacties zijn niet zichtbaar voor andere personen dan NMV. U ontvangt ons
bericht alsof het een normaal persoonlijk WhatsAppbericht is. Wel kunt u zelf het bericht delen met de
WhatsApp-contacten uit uw eigen telefoonlijst.

Zo werkt het:
Voeg het NMV-telefoonnummer 06 213 22 313 toe
aan de contactpersonen op uw telefoon (bijvoorbeeld
als Nederlandse Melkveehouders Vakbond of NMV).
Suur uw contactgegevens naar info@nmv.nu met het
onderwerp ‘NMV-WhatsApp aan’.
Wij verwerken uw aanmelding en u ontvangt vanaf
dat moment onze ledenberichten via WhatsApp.
Afmelden
Wil u afmelden? Stuur ons dan een bericht via Whatsapp met de melding ‘NMV-WhatsApp uit’.

Contributieverhoging
Beste leden,
Afgelopen periode mochten wij velen van jullie ontmoeten op provinciale
bijeenkomsten. We hebben goede gesprekken gevoerd over het belang en de
toekomst van de NMV, juist nu er zoveel
op het landbouw-bordje wordt gelegd.
Jullie vinden het van het grootste belang
dat de club op zeer korte termijn weer
gaat draaien en opnieuw DE belangenbehartiger van de melkveehouderij gaat
worden; zichtbaar, daadkrachtig en professioneel.
We hebben veel input van jullie gekregen tijdens deze bijeenkomsten, maar
ook in de vele gesprekken met individuele leden, waarvoor dank.
Uit die gesprekken zijn belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen
en wie/wat we als vakbond willen zijn;
scherp, op feiten door (meer) onderzoek
en op doorrekening op behoud van inkomen. Maar ook als het nodig is met
de ‘vuist op tafel’ en samenwerken met
andere belangenbehartigers (landbouw
breed).
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De aandachtspunten die jullie aangaven
en waar we in de organisatie-inrichting
nadrukkelijk aandacht aan willen schenken zijn:
• zichtbaarheid
• daadkracht
• professionaliteit
• bij alle provincies aan tafel zitten
• communicatie (intern / extern en naar
de leden) *interactie met de leden om
snel info en standpunten op te halen
• minder uren belasting voor bestuurders met een reële vergoeding.
Dit zou concreet voor de dagelijks bestuursleden betekenen dat ze meer ondersteuning krijgen op agendabeheer,
voorbereiding en afronding van vergaderingen en het laten uitschrijven van
standpunten. Vervolgens een goede,
adequate communicatie naar buiten; beleidsmakers, pers, (social) media en de
leden.
Het betreft ondersteuning van 1 medewerker voor ca. 30 uur per week.

Voor ondersteuning van het landelijk
bestuur, de commissies en de provinciale besturen, vergelijkbaar als hierboven,
ook ondersteuning van 1 medewerker
voor ca. 30 uur per week.
Opschalen in ondersteuning van één
naar twee beleidsmedewerkers leidt tot
een toename van minimaal 30 uur per
week.
Om de professionaliteit en de daadkracht te waarborgen kan het wenselijk
zijn om eigen onderzoek te doen of te
laten doen en/of onderzoeksbureaus te
sponsoren zoals Stichting Agri Facts en
Stichting Stikstofclaim.
Bovenstaand voorstel kan leiden tot een
noodzakelijke contributieverhoging.
Over al deze zaken willen we graag met
jullie in gesprek tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 28 december
aanstaande.
Mede namens Henk Bleker,
Henk Selles

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
volgt energieleveranciers
Sinds de inkoopprijzen explosief zijn gestegen zijn er een aantal energiebedrijven geweest die hun ‘vaste’ contracten
opzegden en wilden verruilen voor variabele dagprijzen. Volgens de ACM mag
een contract niet zomaar open gebroken
worden. In zo’n geval kunt u bezwaar
maken bij de leverancier. Als energiebedrijven in zwaar weer komen en niet
meer in staat zijn om uw stroom te leveren kan ACM de vergunning intrekken.

Als melkveehouder met één meter voor
uw woning en bedrijf bent u ook consument, die een hogere bescherming hebben.
Op de site van ACM staat nog meer informatie met voorbeeldbrieven.
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acmhoge-energieprijs-geen-geldige-redenom-levering-te-beeindigen

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl

Van de voorzitter...

De monnik

Al meer dan veertig jaar maak ik op
de laatste dag van het jaar dezelfde rit
door het Groninger land. Steeds weer
valt mijn oog op een prachtige boerderij. Gelegen op een wierde. Zo noemt
men een terp in het Gronings. In het
besneeuwde landschap doen de wierde
en de boerderij (met ligboxenstal) me
denken aan vrijheid, zelfstandigheid,
geschiedenis en traditie. De wierde staat
voor de overwinning op de zee. Een veilige plek, door noeste arbeid tot stand
gekomen. Deze boerderij op de wierde
staat voor zelfstandigheid. Al ligt het
Groninger land een maand lang onder
een laag sneeuw van een meter, in de
boerderij op de wierde redt men zich
wel, zo denk ik. En ook de buren zullen
niets tekort komen. Waar nodig worden
ze met behulp van de indrukwekkende
tractoren geholpen om naar het dichtstbijzijnde dorp te gaan voor boodschappen. In mijn herinnering past ook de
oude voormalige melkfabriek, een paar
dorpen verderop. Grote kans dat vroeger ‘de boer van mijn wierde’ daar de
melk leverde en in het bestuur zat. Vrijheid en baas zijn op de eigen boerderij,

passen bij het beeld van de Groningse
boerderij, gelegen in het besneeuwde
landschap.

haaks staat op de principes van vrijheid, zelfstandigheid en baas op eigen
boerderij.

Hoe anders is de realiteit van nu. De
melkveehouder is met een inmiddels
bijna niet meer te ontwarren kluwen aan
regels verbonden met de melkfabrieken.
Alleen al voor de datastromen tussen
boer en zuivelindustrie heb je bij wijze
van spreken al een datacenter nodig
zoals langs de A7 in Noord-Holland. De
overheden hebben van de zelfstandigheid en het baas zijn op eigen boerderij
weinig overgelaten. ‘Mijn boer op de
Groningse wierde’ wordt dagelijks gemonitord. De ene monitor is nog maar
goed en wel in werking, of er komt al
weer een nieuwe. Het is alsof er gaandeweg steeds meer drones boven de
ligboxenstal zweven. Het bijzondere is,
als je al die voorschriften van de zuivelindustrie én al die overheidsvoorschriften apart per geval bekijkt, dan denk
je dat er wel iets voor te zeggen is. En
dat geldt ook wel voor deze of gene
monitor. Maar het totaal leidt tot een
omklemming van de boer die ongekend

Het ontwarren van die beklemmende
kluwen aan regels en voorschriften is
een belangrijke opdracht. Het kaf van
het koren scheiden. Dat is niet iets wat
van vandaag op morgen is gedaan.
Het is een monnikenwerk. Als vakbond
vechten voor een eerlijk inkomen, voor
bestaanszekerheid, eigendomsrecht
en de vrijheid om vakman op het eigen bedrijf te zijn. Daarvoor is ook dat
monnikenwerk nodig. Het beeld van en
de herinnering aan de trotse boerderij
op de besneeuwde Groningse
wierde kunnen ons allemaal
inspireren om één van die
monniken te zijn.
Henk Bleker, interim-voorzitter NMV
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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
■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
■ Friesland:
Sjoerd de Vries, Readtsjerk
06 39722288 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland@nmv.nu
■ Groningen:
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 Ruijter, Schagen
06 27323960- 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 Vermuë, 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/lidworden/
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Kom naar de extra
ALV op 28 december!
Het wordt een hele belangrijke algemene ledenvergadering op één van de laatste
dagen van ons jubileumjaar (25 jaar NMV):
• We hopen te komen tot de verkiezing en benoeming van een VOLTALLIG NIEUW
DAGELIJKS BESTUUR.
• We schetsen hoe een MODERNE NMV 2022 zich zou kunnen ontwikkelen; Hoe
geven we invulling aan een vakbeweging van, voor en door melkveehouders?
Hoe zorgen we ervoor dat we nog sterker worden in de provincies? En hoe zorgen we ervoor dat NMV-bestuurders en vertegenwoordigers gewoon echt boer
kunnen zijn en tegelijkertijd voor NMV op pad zijn?
• We schetsen en bespreken de ‘GROTE KWESTIES’ zoals ‘stikstof’ en ‘nitraat’. Hoe
NMV daarin staat en wat er is gedaan.
DUS BESTE LEDEN: NOTEER DE 28e DECEMBER IN UW AGENDA. WE GAAN EEN
STAP VOORWAARTS MAKEN EN DAT WILLEN WE NATUURLIJK MET ZOVEEL MOGELIJK LEDEN DOEN.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

28 december 2021
10:00 - 13:00 uur (inclusief lunch)
volgt later
aanmelden@nmv.nu (uitsluitend voor leden)

