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VERKIEZINGEN
VERSCHILLENDE PARTIJEN PROBEREN DE BOERENSTEM VOOR ZICH TE WINNEN
Aankomende
week
vinden
de
landelijke verkiezingen plaats. Welke
partijen hebben goede kennis van de
landbouw? Welke partijen hebben voor
of tegen bepaalde moties gestemd
op landbouwgebied de afgelopen
jaren? In goede samenwerking met
de Dutch Dairymen Board hebben
we geprobeerd de verschillende
partijprogramma’s voor u op een
rij te zetten met betrekking tot het
onderdeel landbouw. Mogelijkerwijs
kan dit u helpen een keuze te maken
voor de verkiezingen op 17 maart 2021.

Van oudsher stemde de agrarische
sector op voor hen vertrouwde partijen,
zoals de VVD, CDA, SGP en CU. Naar
aanleiding van de stikstofcrisis in ons
land, voelen veel boeren zich in de steek
gelaten door de politieke partij van hun
voorkeur. Een aantal nieuwe partijen,
zoals de Boer Burger Beweging, richt
zich met haar verkiezingsprogramma
o.a. op de teleurgestelde boer. Worden
oude partijen dit jaar afgestraft tijdens
de verkiezingen? Onder andere het CDA
wordt verweten boeren in de stikstofcrisis
keihard te hebben laten vallen.
Er is in ieder geval veel keus op 17 maart!
Er doen 37 partijen mee, van de voor een
groot deel zittende partijen in de Twee-

de Kamer geven wij u een kort overzicht
(inclusief twee nieuwe partijen, Boer
Burger Beweging en Ja21). Er zijn veel
verschillen en rollen die de boer worden
toebedacht. Naast de verschillende verkiezingsprogramma’s kan het verstandig
zijn om ook eens te kijken welke moties
en amendementen ze hebben ingediend
en hoe de partijen daarop vervolgens
hebben gestemd. Een aantal daarvan
hebben we voor u op een rij gezet.
Uiteraard willen we u nog meegeven dat
de beleidsmedewerker van NMV Femke
Wiersma op de kandidatenlijst van de
Tweede Kamer staat Lijst 23 BoerBurgerBeweging nummer 2!
Lees verder op pagina 5.

Ontwikkelingen PAS melders
Hierbij brengen wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen die te maken
hebben met de politieke gevolgen van
het besluit van de Raad van State om
de PAS ongeldig te verklaren.
Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste
Kamer en daar hebben wij als NMV en als
verbonden vakbonden op gereageerd.
Als NMV vinden wij dat er onvoldoende
wordt ingezet op legalisering van de PAS

melders en knelgevallen, terwijl deze al in
het rekensysteem zijn meegenomen. Legalisering zou dus geen enkel probleem
moeten zijn. Helaas ziet de demissionair
minister Schouten dat anders en is zij op
zoek naar nieuwe ontwikkelruimte om de
legalisering te kunnen realiseren, waarbij
de provincies nu een coördinerende rol
te vervullen krijgen voor bedrijven in hun
gebied. Het is een ondoorzichtige kwestie en ook de Eerste Kamer heeft het

onderwerp al een week doorgeschoven,
nu naar 2021-03-02. Wij houden u op de
hoogte van de voortgang via ledenberichten en/of Koebont.
De verzonden brieven kunt u nalezen
op onze website:
> https://nmv.nu/brieven-aan-eerstekamer-pasmelders/

Avondklok-formulieren voor het
boerenwerk
NMV verneemt dat medewerkers die
gemolken hebben, maar ook boeren
die zelf met een tractor op het land
werken, last kunnen krijgen van
een avondklokboete van 95 euro.
Bijvoorbeeld als ze onderweg naar
huis zijn.
Met de avondklok is het verboden om
zonder geldige reden in de open lucht
(inclusief voertuigen) te zijn tussen 21:00
uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends.
De zorg voor dieren en planten is een
cruciaal beroep dat tijdens de avondklok
mag worden uitgevoerd. Melkveehou-
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ders en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor ’s avonds blijven
reizen, mits zij een eigen verklaring én
een werkgeversverklaring avondklok bij
zich hebben of kunnen laten zien via hun
mobiel. Via de link kunt u de formulieren
voor uzelf en uw mensen vinden.
Een woning inclusief erf (huiskavel) viel
niet onder het verbod. Het lijkt erop dat
het 15 maart afgelopen kan zijn met
de avondklok. Tijdens de druk zijn de
nieuwe regels nog niet exact bekend
door een beoogde wetswijzing omdat
de rechter vond dat de onderbouwing
van de noodzaak voor een avondklok te

zwak onderbouwd was.
NMV is niet blij met een dergelijk handhavingsbeleid omdat het voor een controleur of agent met een beetje gebiedsen mensenkennis aannemelijk is wat er
aan de hand is. De avondklok-regeling is
bedoeld om ontmoetingen in groepen
tegen te gaan. Hiervan is geen sprake als
je bijvoorbeeld alleen in een tractor aan
het werk bent.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/
formulieren-avondklok

Kalvergate dooft uit
Duizenden
melkveebedrijven
konden in 2017/2018 ten onrechte
geblokkeerd
worden
door
de
NVWA
omdat
een
monopolist
zonder deugdelijk juridisch verweer
grootschalig big data met KI en MPR
info n.a.v. een dwingend verzoek had
gedeeld die een eigen leven ging
leiden. Doordat vele melkveehouders
reageerden op onjuistheden en valse
beschuldigingen over fraude konden
de krantenkoppen over grootschalig
sjoemelen geen stand houden en kon
mede dankzij de inzet en adviezen van
de NMV de schade beperkt worden.
Het blijft echter triest dat het zo liep
bij deze zaak die niet onderdoet voor
de toeslagenaffaire.
In de zomer van 2020 zijn eindelijk de
laatste 22 I&R zaken uit 2017/2018 bij
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven onder de hamer geweest. Het CBB
heeft regelmatig met verwondering gereageerd op de ongeoorloofde gang van
zaken rond de zogenaamde onregelmatigheden en was er al snel duidelijk over
dat een totale bedrijfsblokkade voor alle

runderen niet was toegestaan en dat een
ontbrekende I&R melding van een doodgeboren kalf geen zaak is die de volksgezondheid dient.
NMV had verwacht dat het drama sneller ten einde zou komen, maar een aantal
van de duizenden melkveehouders die
destijds geblokkeerd waren zijn in het najaar benaderd voor een strafbeschikking.
Melkveehouders konden niet akkoord
gaan met een strafbeschikking; ze zouden anders zonder proces een strafblad
krijgen, ook al zouden er niet met opzet
fouten of vergissingen gemaakt zijn.
Ondertussen kwam begin 2021 in de
pers dat de politierechter in de lijn van
het CBB vond dat het niet doen van een
doodmelding van een kalf in het I & R
geen strafbaar feit was en dat van de
frauduleuze opzet geen sprake was. Nadien zijn er door het OM kalvergate-zaken geseponeerd. Er zijn geen uitspraken
met een strafrechtelijk karakter te traceren op rechtspraak.nl.
Volgens minister Schouten waren er destijds 337 bedrijven ten onrechte geblok-

keerd. Nu oordeelde de rechter dus dat
dit er veel meer kunnen zijn. Bij een onterechte totale bedrijfsblokkade kunt u een
schadeclaim indienen. De NVWA is niet
erg scheutig met het uitdelen van schadevergoedingen, zo blijkt uit de praktijk.

Deelnemers VoederWaarde.nl transparant over voer
In 2020 hebben alle deelnemers van
VoederWaarde.nl wederom voldaan
aan de normen. Steekproefsgewijs
is van ruim 10.000 monsters de
voederwaarde gecheckt. Uit onderzoek
is gebleken dat veehouders veel
waarde hechten aan transparantie en
openheid over de voersamenstelling.
Uit onafhankelijke controle blijkt de
betrouwbaarheid van de deelnemers
van VoederWaarde.nl
Door middel van een gericht analyseschema worden steekproefsgewijs zowel
de gebruikte grondstoffen als de geproduceerde diervoeders gecontroleerd op
de gehalten. Het aantal monsters is gebaseerd op de tonnage.
Onafhankelijk toezicht
Iedere deelnemer wordt tijdens een
jaarlijkse audit door een onafhankelijke
controleur gecontroleerd op de werkwijze voor de berekening van de voeder-

waarde. Ook wordt gecontroleerd of de
deelnemer voldoet aan de voorwaarden
van VoederWaarde.nl. Deze audits worden uitgevoerd door SQC, het onafhankelijke auditbureau van Schothorst Feed
Research.
VoederWaarde.nl: Transparant over
voer
Afgelopen jaar heeft VoederWaarde.nl
de strategie herijkt. Dit is gebeurd aan
de hand van interviews bij veehouders
en deelnemende en niet deelnemende
mengvoerleveranciers. Het keurmerk
is nog niet zo bekend bij veehouders,
maar openheid en transparantie vinden
ze wel degelijk belangrijk. Een keurmerk
als voederwaarde heeft derhalve een
positieve invloed op het imago van de
voerleverancier. De behoefte van de veehouder staat centraal bij Voederwaarde,
maar ze wil ook andere voerleveranciers
enthousiasmeren voor dit keurmerk. Immers Voederwaarde.nl biedt mengvoer-

leveranciers onafhankelijk toezicht op de
systematiek achter de voederwaardering
en dat geeft vertrouwen bij hun afnemers.
Het geeft de bevestiging dat er goed
voer wordt geproduceerd. Bovendien
dragen de onderzoeksresultaten bij aan
een efficiënte voerproductie, waardoor
er kosten bespaard kunnen worden.
Transparantie, openheid en vertrouwen
zijn gedeelde kernwaarden van alle deelnemers. Deelname aan VoederWaarde.nl
zorgt ervoor dat de belofte aan de veehouders tot waarde wordt gebracht.
VoederWaarde.nl is een samenwerking
van mengvoerbedrijven en brancheorganisaties (POV, NVP, NMV en LTO). Doel
is om de veehouder extra garanties op
voederwaarde te bieden. Namens de gebruikersgroep zit NMV in het dagelijks
bestuur van Voerderwaarde.nl. De NMV
feliciteert alle leveranciers met het behaalde resultaat.
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Agroprogramma van start in Groningen
Agroprogramma van start in de
provincie
Groningen,
met
als
speerpunt de agrarische bedrijven
in het gebied van het Groninger
Aardgasveld.
Wij, van de NMV Groningen, nemen sinds
september 2018 deel aan de Agrarische
Tafel Groningen (ATG) en hebben, zoals
eerder vermeld in Koebont, in december 2018 aanbevelingen gedaan aan de
minister van EZK teneinde de vele problemen op de boerderijen, naast schade
en versterking, te kunnen oplossen en
aanvullend te kunnen betalen vanuit een
hiervoor op te richten fonds.
In 2019 hebben de drie overheidslagen,
gemeenten, Provincie en de drie betrokken ministeries (EZK, BIZA en LNV) regelmatig overleg gevoerd over een op
te richten Agroprogramma, een Agroteam en een Agroloket. Begin 2020 is
het Agroloket geopend bij de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) en hebben wij veel aandacht besteed aan de
contouren van het Agroprogramma. Op
18 maart 2020 is hierover een akkoord
op hoofdpunten bereikt tussen de sector
en de drie overheidslagen.
Daarna is het Agroprogramma in de steigers gezet met als resultaat dat dit programma in december 2020 is afgerond
en in januari 2021 definitief is geworden
middels een besluit van de geïnstal-

leerde Stuurgroep, waarin de sector is
vertegenwoordigd met twee leden en de
voorzitter van de ATG, de gemeenten, de
Provincie (voorzitter Henk Staghouwer)
en het Rijk met de drie betrokken ministeries.

drijfsvoering moet ook gewoon doorgaan. De consulenten kunnen dan met
een Agro Team, waarin deskundigen zitten, een plan van aanpak voor en in overleg met de boer in kwestie ontwikkelen
en invullen.

Op onze website kunt u de aanbiedingsbrief bekijken, van landbouw gedeputeerde Henk Staghouwer, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stuurgroep
Agroprogramma Groningen, met daarbij
het besloten Plan van aanpak Agroprogramma. https://nmv.nu/agroprogrammavan-start-in-de-provincie-groningen/

Het ministerie van LNV heeft, via minister
Schouten, een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het Agroprogramma wordt aangekondigd;

Er wordt nu opgestart met 25 boerderijen met complexe schade. Hiervoor is
direct 19 miljoen euro beschikbaar, als
aanvulling op de gelden welke voor de
versterking en de fysieke schade beschikbaar komen. Het geld is, aanvullend, beschikbaar o.a. voor uitgesteld
onderhoud vanwege de aardbevingsschade, het toekomstgericht maken van
de bedrijven en er wordt aandacht besteed aan het verminderen van uitstoot,
het aanleggen van zonnepanelen en/of
plaatsen van windmolens. (dus energieneutraal inrichten). Alle betrokken partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.
Er worden consulenten aangesteld om u
als de boer te ontzorgen, mee te denken
en te begeleiden. Dit omdat het boeren
veelal aan tijd ontbreekt. Immers, de be-

https://nmv.nu/agroprogramma-van-startin-de-provincie-groningen/

Lekke mestkelder in aardbevingsgebied

Agrarische Tafel Groningen kritisch op
Paneladvies Mestkelders IMG
De Agrarische Tafel Groningen
(ATG) heeft kritisch gereageerd
op het Paneladvies Mestkelders
aan het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG). Samen met de
Groninger Bodembeweging en het
Groninger Gasberaad concludeert
de ATG dat het Paneladvies niet
inzet op een ruimhartige en
rechtvaardige
afhandeling
van
schade aan mestkelders in het
aardbevingsgebied. In de reactie van
de ATG worden meerdere belangrijke
punten beschreven.
Schade is schade. Waar het mijnbouwschade betreft moet schade in alle ge4

vallen volledig worden vergoed. Niet
slechts de gevolgschade zoals wordt
geadviseerd door het panel mestkelders.
Ook stelt de ATG vast dat de opdracht
van het IMG aan het panel onvolledig,
eenzijdig en sturend is geweest.
Daarnaast is het effectgebied in het advies kleiner dan het daadwerkelijk effectgebied waarbinnen trillings- en zettingsschade optreedt. Bovendien wordt het
veiligheidsaspect i.v.m. instortingsgevaar
hierin niet meegenomen.
In haar reactie wijst de Agrarische Tafel
Groningen tenslotte op het grote belang
van een rechtvaardige schaderegeling
mestkelders. Het is hoog tijd dat er weer
perspectief komt voor de agrarisch on-

dernemers in het aardbevingsgebied.
Lees het uitgebreide artikel op: https://
nmv.nu/agroprogramma-van-start-inde-provincie-groningen/

Belangenbehartigers voor boeren in aardbevingsgebied

VERKIEZINGEN

Femke Wiersma

Keuze genoeg op 17 maart 2021!
Aankomende week vinden de landelijke verkiezingen plaats.
Welke partijen hebben goede kennis van landbouw?

‘Boeren en burgers
helpen elkaar:
dichtbij en
rechtvaardig’
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We hebben geprobeerd de verschillende partijprogramma’s voor
u op een rij te zetten met betrekking tot het onderdeel landbouw.
Mogelijkerwijs kan dit u helpen een keuze te maken voor de verkiezingen op 17 maart 2021.
Ook onze beleidsmedewerker Femke Wiersma staat op de
kandidatenlijst van de Tweede Kamer. Lijst 23 BoerBurgerBeweging nummer 2.

Boer Burger Beweging: GEZOND VERSTAND VOOR EEN GEZOND PLATTELAND
- behoud van het platteland door, o.a., een halt toe te roepen aan
de uitverkoop daarvan
- goede landbouwgronden blijven beschikbaar voor voedselproductie
- beleidswijzigingen op basis van meten = weten
- praktisch uitvoerbaar mestbeleid invoeren
- minder wet- en regelgeving
- waterbeheer en waterberging voorrang in beleid en uitvoering
- handhaving geborgde zetels waterschappen
- Noordzee en IJsselmeer worden niet vol gezet met windmolens,
deze verstoren het ecosysteem
- gezond verstand dient te regeren
- geen gedwongen uitkoop omwille van stikstofruimte
- hekelt handelsverdragen als CETA die de concurrentiepositie van
boeren in Nederland verzwakt
- wil af van het frame dat boeren de boosdoeners/vervuilers zijn
- boerennatuur is ook natuur, zonder boeren geen natuurbeheer
- kostprijs boeren omlaag (met name die, ten gevolge van wet- en
regelgeving)
- emissies versus vastlegging worden verrekend (uitstoot minus
vastlegging = de werkelijke uitstoot)
- Ctgb bepaalt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen,
niet de emotie van de politiek

- boeren belonen via de prijs van hun product, voor investering in
biodiversiteit
- nieuwe innovatieve systemen die kostprijsverhogend zijn, worden doorgerekend in de prijs van het voedsel
- introductie fonds gefinancierd door supermarkten waaruit boeren worden vergoed voor extra (bovenwettelijke) eisen en inspanningen
- minder antibiotica mag nooit leiden tot verminderd dierenwelzijn, evenals het voeren van dieren met minder eiwit (geen verplichting reductie van eiwit in voer)
- schademeldingen Faunafonds dienen gratis te worden
- handhaven nulstand wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden
- waar welzijnsregels tot een hogere kostprijs leiden, dienen supermarkten dit door te berekenen aan de consument (zonder
extra opslag) en daarover transparant en eerlijk te communiceren
Lees het hele programma “gezond verstand voor een gezond
platteland” op https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2021/02/BBB_Verkiezingsprogramma_Boerenrprogramma_
Versie15-02-2021.pdf

SGP: IN VERTROUWEN
- drastische veranderingen nodig om de sector weer sterk te maken
- inzetten op een beter verdienmodel voor de boer die het financieel gezien moeilijk heeft
- frame dat de boer de boosdoener is, moet verdwijnen
- Nederland dient een landbouwsector te hebben die een bijdrage levert aan de internationale voedselvoorziening
- handelsperspectief voor sector en een eerlijke prijs
- duidelijk, consistent en duurzaam beleid
- vitale en duurzame sector
- landbouw- of voedselakkoord tussen boeren, supermarkten en

andere ketenpartijen
- afspraken nationaal beleid niet laten doorkruisen voor vergaande EU Farm-to-Fork strategie
- wie rood staat, kan niet groen zijn (duurzaam verdienmodel met
actievere rol voor overheid)
- omschakelfonds voor verduurzaming land- en tuinbouw
- fiscale voordelen handhaven (landbouwvrijstelling, lagere energie- en omzetbelasting)
- blijvende financiële ondersteuning via EU, vergroening kan niet
terugverdiend worden via de markt
- 1/3 inzet EU-budget landbouwbeleid inzetten voor gerichte ver5

groening en duurzame innovatie
- directe inkomenssteun niet belasten met strenge vergroeningseisen
- stimuleringsregelingen voor jonge boeren behouden
- afromingspercentage bij afdracht fosfaatrechten moet omlaag
- aanpassing (EU)mededingingsbeleid, aanscherpen verbod op
misbruik marktmacht
- groter deel van de marktprijs dient terecht te komen bij de producenten
- indien nodig regulering van markt en productie (om schommelingen in prijzen en overschotten te voorkomen)
- pachtwetgeving aanpassen zodat pacht een duurzaam financieringsinstrument blijft voor de landbouw
- voorkomen ongelijk speelveld bij o.a. internationale handelsverdragen
- eco-diensten inzetten (CO2 vastlegging in de bodem, waterbuf-

fering, meer biodiversiteit)
- veehouders mogen niet verplicht worden om mest die op eigen
land uitgereden kan worden, af te voeren
- invoering fosfaatvrije voet voor alle meststoffen met een hoog
organische stof gehalte
- ondersteuning bij investeringen in emissiereductie bij de bron
(meer geld naar boerenerf)
- niet elke snipper natuur in een Natura 2000-gebied valt onder
het juridische beschermingsregime
- invoering lokale depositiewaarden en aanpassing stikstofrekenmodellen (wettelijk vastgestelde doelen moeten van tafel)
- vrijstelling kleine emissies en deposities
Lees het verkiezingsprogramma van de SGP, https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025 op bladzijde
117 kunt u het hoofdstuk landbouw lezen.

PvdA: EEN EERLIJKER EN FATSOENLIJKER NEDERLAND
- invoering vleestax om consumptie van vlees zoveel mogelijk te
verminderen
- veestapel kan kleiner
- verbod gebruik pesticiden
- steun aan duurzame boeren
- geen subsidies voor intensieve veehouderij
- bij uitbraak zoönose, bijvoorbeeld, mond-en-klauwzeer of Qkoorts staat de volksgezondheid voorop
- meer geld voor welzijnsteams van de NVWA

- drastisch verlagen sterfte jonge dieren veesector
- verplicht cameratoezicht in slachthuizen
- verdeling onderzoeksgelden landbouw
Voor de samenvatting Landbouw, dierenwelzijn en voedsel verwijzen wij u naar: te lezen: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/duurzaamheid/landbouw-dierenwelzijn-envoedsel/

VVD: “HET TOVERWOORD IS INNOVATIE. GEEN GEDWONGEN KRIMP; FINANCIELE STEUN VOOR EMMISSIEARM, TIJDELIJK LEEGSTAAN STALLEN; TEGENGAAN ONGELIJKE MACHTSVERHOUDINGEN;
RUIMTE IS SCHAARS; BOEREN STOPPEN VANZELF”
- innovatieve alternatieven voor vlees
- haalbare en realistische doelen
- krimp is niet het doel wat stikstofreductie landbouw betreft of
gedwongen snijden in sectoren (en geen generieke inperking
van fosfaat- en of dierenrechten
- innovatie van de sector is de kern van de land- en tuinbouw van
de toekomst
- financiële steun voor vrijwillige stoppers
- regelgeving mag niet strenger zijn dan elders in Europa
- wereldleider blijven op het gebied van efficiëntie en productie
- agrarisch gronden voor meer doelen inzetten: agrarisch natuurbeheer, recreatiepaden over boerenland
- optimaliseren grondgebruik voor zowel boeren als omwonenden
- goede (financiële) regeling voor boeren die willen stoppen
- ruimte bieden aan boeren die verder willen met hun bedrijf
- belangrijke rol voor Nederland bij het voeden van een groeiende wereldbevolking
- geen wettelijke verplichting tot weidegang
- meer samenwerking in land- en tuinbouw mogelijk maken door
aanpassing Mededingingswetgeving
- versterken positie boeren tegenover supermarkten (goed verdienmodel voor de boeren)
- eerlijke prijzen voor boeren voor producten waar bovenwettelijke eisen aan zijn gesteld
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- hervorming EU-landbouwbeleid (innovatie, efficiëntie en duurzame landbouw)
- trategische inzet Europees landbouwbeleid om de wereld van
voedsel te kunnen (blijven) voorzien
- scherpere controle voedselveiligheid (NVWA)
- meer samenwerking landbouw – NVWA
- verbeteren luchtkwaliteit rondom stallen in vee-dichte gebieden
- financiële steun emissiearm produceren
- verder terugdringen antibioticagebruik
- geen strengere Nederlandse uitwerking bij de invoering van Europese richtlijnen (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water)
- de VVD is van mening dat de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering een oplossing biedt voor de PAS-melders en vrijgestelden en staat pal voor de uitvoering hiervan
- inzetten op een realistisch en haalbaar natuurbeleid, geen nieuwe aanmelding of aanwijzing Natura 2000-gebieden.
- aanpak landelijke stikstofuitstoot via het nieuwe registratiesysteem met balans tussen economische en natuurbelangen
- uitbreiding lijst bejaagbare wildsoorten om schade en overlast
te voorkomen
- aanplanten nieuwe hectares bos binnen natuurnetwerken, niet
ten koste van areaal kostbare landbouwgrond
Het hele verkiezingsprogramma van de VVD kunt u hier lezen:
“Samen aan de slag”

JA21: DUURZAAM; ROBUUST; OOG VOOR DIERENWELZIJN; AAN OPBRENGSTEN KAN OVERHEID
NIETS DOEN; KOSTEN WEL DOOR MINDER REGELGEVING; MARKT MOET ZIJN WERK DOEN; KOE IN
DE WEI; ROBUUSTE GRONDGEBONDEN VEEHOUDERIJ; INNOVATIE
- drastische veranderingen nodig in beleid om weer tot een sterke
landbouwsector te komen
- wil vooral correcte cijfers van de stikstofdepositie in landbouwgebieden
- nuchter, redelijk en proportioneel beleid (Ja 21 geeft niet aan of
ze de stikstofwet willen veranderen)
- landbouw (en visserij) behouden en versterken, robuust duurzaam met oog voor dierenwelzijn
- verdienmodellen staan onder druk, de hele keten dient hier (inclusief consument) verantwoordelijkheid voor te nemen
- kwaliteit i.p.v. kwantiteit
- doordachte regelgeving, eenvoudige uitvoerbaarheid en beheersbare kosten (bijvoorbeeld t.a.v. fosfaat, maakt het verschil
tussen winst of verlies)
- stimuleren weidevogels door financiële stimulans aan boeren en
terreinbeheerders i.p.v. inhuren adviseurs voor projecten
- vermindering EU-regelgeving (te veel sturingsinstrument om

politieke wensen in de landbouw door te drukken
- markt haar werk laten doen binnen maatschappelijke kaders,
zonder dwang door marktverstorende sturing en regelgeving
- herijking Natura 2000-beleid (wat er moet gebeuren wordt niet
toegelicht door Ja21. Meer, minder?)
- zorgvuldige inbedding belangen in bedrijfsvoering (gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica enz.)
- Minder mestwetgeving en regelgeving; robuust gebonden veehouderij; niet grondgebonden veehouderij moet alle mest verwerken
- nuchter, redelijk en proportioneel beleid of het stikstofdossier,
evenwichtige belangenafweging
- koeien in de wei en regelgeving die dit faciliteert in plaats van
beperkt
Wilt u het verkiezingsprogramma in zijn geheel lezen van JA21:
https://ja21.nl/ , landbouw vindt u op pagina 66.

CDA: LANDBOUW BELANGRIJK; STRATEGISCHE WAARDE: LANGJARIGE DUURZAAMHEIDSDOELEN: EERLIJKE PRIJS; OVERHEID/BANKEN OOK AAN ZET; VOEDSELSCHEIDSRECHTER
- er dient een grondig nieuw stikstofplan te komen
- langjarige regelingen en perspectief voor de boeren, en geen
zwabberend beleid
- geen halvering of gedwongen krimp veestapel
- reductie stikstofemissie is mogelijk zonder (gedwongen) krimp
(innovatie-investeringen en goed omgaan met mest)
- duurzamere sector in goede balans met de natuur
- halen duurzaamheidsdoelen overlaten aan de sector
- budgetten inzetten voor verduurzaming landbouw
- behouden internationale handelsverdragen om productie en
voedselkwaliteit te beschermen
- consumenten stimuleren tot kopen lokale producten (btw op
Europese groente en fruit omlaag)
- versnelling duurzaamheid door vakmanschap en innovatie
- voldoen aan eerder gestelde limieten op fosfaat en stikstofemissies
- werken aan een eerlijke prijs voor de boer (duurzaam werken
leidt tot meer kosten en minder opbrengst)
- financiële ondersteuning bieden aan sector door banken en
overheid (een boer kan geen groen doen als hij rood staat.
- uitbreiding omschakelfonds investeringskredieten met een ri-

sico- en transitiefonds
- tegen gedwongen onteigening en behoud landbouwgrond voor
de landbouw
- bestaande budgetten uitkoopregelingen ook openstellen voor
verduurzaming stallen en productiemethoden, mits voor hetzelfde geld betere resultaten kunnen worden geboekt
- beschermde status vitale landbouwgronden (toekomst platteland en voedselzekerheid)
- goede balans met ruimte voor natuur, wonen en recreatie
- betere en eerlijke prijs voor de boer
- kortere ketens van het land naar het bord (stimuleren lokaal en
regionaal)
- oprichten nieuwe ketencoöperaties (samenwerking agri-foodsector: productie, kwaliteit, toezicht, duurzaamheid, biodiversiteit en eerlijke prijs)
- handhaven geborgde zetels waterschappen
- terugdringen bodemdaling veenweidegebieden
Het verkiezingsprogramma “duidelijke taal” van het CDA:
https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Verkiezingsprogramma%20in%20duidelijke%20taal.pdf

CU: KIEZEN VOOR WAT ECHT TELT
-

landbouw moet worden hervormd
meer produceren om kostprijs te drukken moet stoppen
meer kruidenrijk grasland en biodiversiteit
minder gewasbeschermingsmiddelen
kringlooplandbouw (meer ruwvoer van eigen land, dierlijke mest
lokaal gebruiken)
- krimp veestapel
- hogere prijs agrarische producten, food-fonds gevoed door su-

-

permarkten, beloning voor de boer voor extra prestaties op het
gebied van milieu en dierenwelzijn
stimuleren consumenten lokaal en seizoensgebonden producten te kopen
meer extensieve landbouwsector
een voedingspatroon voor de bevolking met meer plantaardige
en minder dierlijke eiwitten
grondgebondenheid als uitgangspunt
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- Europese kringlooplandbouw (Green Deal moet zorgen voor
omslag daarnaartoe op Europees niveau)
- regionale grondbanken zodat landbouwgrond zoveel mogelijk
beschikbaar blijft voor (kringloop)landbouw
- eiwittransitie voedsel(productie)industrie
- verhoging biodiversiteit met passende beloningsmaatregelen
voor de boeren
- uitvoering geven aan het Deltaplan biodiversiteit
- bevorderen kruiden- en faunarijk grasland en meer plas-dras
- invoering dierrechten voor kalveren- en geitenaantallen
- boer als beheerder groene ruimte op basis van beheervergoeding Overheid
- alternatieve gewassen, meer rotatie en strokenteelt (terugdringen pesticiden gebruik)
- beloning voor CO2 opslag in de bodem met steun van de Over-

heid
- ruimhartige compensatie en ondersteuning op weg naar nieuwe
verdienmodellen
- verenigen van boeren en tuinders in coöperaties voor nieuwe
marktmacht
- afspraken met banken maken m.b.t. leningen voor investeringen
die niet bij de transitie naar kringlooplandbouw horen
- laag btw-tarief op gezonde voeding
- minder antibiotica
De standpunten inzake de landbouw uit het verkiezingsprogramma van de CU kunt u op deze digitale pagina lezen: https://www.
christenunie.nl/standpunt/landbouw
De standpunten inzake het klimaat leest u hier: https://www.christenunie.nl/standpunt/klimaat

FvD: STEM NEDERLAND TERUG
- voorstander Nexit met behoud van een Europees handelsverdrag (wat dit betekent voor de subsidie uit Brussel die boeren
nu ontvangen is onduidelijk)
- meer ruimte voor de natuur (t.b.v. recreatie)
- strengere handhaving NVWA in slachthuizen
- een streep door zinloze en peperdure klimaatplannen
- schonere lucht, bodem, water, meer bomen, meer natuur
- CO2 niet langer zien als vervuiling
- steun aan boeren die op hun land de natuur de ruimte geven
- modernisering stikstofnormen naar Duits model
- stikstofbeleid moet op de schop, geen buitensporige maatregelen die gangbare activiteiten ontwrichten
- meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem

- handhaving met meer slagkracht door NVWA
- grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering regelgeving
- betere politieke belangenbehartiging NL-belangen landbouw
(en visserij)
- beschermen boeren en veehouders tegen de wolf
In hoofdstuk 5 Klimaat, innovatie en energie kunt u het programma,
onderdeel landbouw, veeteelt en visserij lezen: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1610052730/Concept_Verkiezingsprogramma_FVD_2020.pdf?1610052730

De verkiezingsprogramma’s van andere partijen, kunt u ook op internet nalezen.
- D66: (Er komt een revolutie in de landbouw!) https://d66.
nl/standpunten/we-ontketenen-een-revolutie-in-de-landbouw/
- SP: https://www.sp.nl/nieuws/2020/09/concept-verkiezingsprogramma-sp-onze-samenleving-moet-eerlijker

- PvdD:
https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-2021-2025
- GroenLinks: https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma

Wat stemden de partijen?
Op de pagina: https://www.openkamer.org/stemmingen/ kunt
u stemmingen nakijken (handig om te zoeken op landbouwwoordvoerders!). Wij vonden de volgende uitslagen over belangrijke landbouwthema’s.
17 december 2020: Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende
stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet
duurzame aanpak stikstof)
Voor: PvdA, Krol, GL, PvdD, DENK, vKA
Tegen: SGP, SP, 50PLUS, PVV, CDA, D66, VVD, FVD, CU
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Motie van het lid Bisschop over de Farm to Fork-strategie kritisch beoordelen
Voor: SGP, FVD, Krol, CDA, VVD, PVV
Tegen: DENK, 50PLUS, PvdD, GL, PvdA, vKA, D66, SP, CU
Motie van het lid Bisschop over zich uitspreken tegen de ambitie om het mestgebruik met 20% omlaag te brengen
Voor: PVV, FVD, VVD, SGP, CDA
Tegen: D66, PvdD, 50PLUS, PvdA, CU, GL, vKA, Krol, SP, DENK
Motie van de leden Geurts en Von Martels over de norm voor
ammoniakreductie onderzoeken
Voor: DENK, VVD, CU, FVD, SP, D66, PvdA, CDA, SGP, 50PLUS,

Krol, GL
Tegen: vKA, PVV, PvdD
13 april 2019: Motie van de leden Geurts en Lodders over verplaatsing van de Nederlandse houderij van pelsdieren
Voor: FVD, SGP, VVD, CDA
Tegen: SP, PvdA, DENK, 50PLUS, CU, GL, PvdD, PVV, D66

Tegen: PvdD, 50PLUS, PvdA, SP, Houwers, GL, GrKÖ, D66, Van
Vliet, VVD

1 november 2018: Motie van de leden Lodders en Geurts over
een prikkel voor de NVWA om de kosten laag te houden
Voor: SGP, FVD, D66, VVD, 50PLUS, CU, PVV, CDA
Tegen: PvdD, SP, GL, PvdA, DENK

Komt u er niet uit of blijft het een lastige keuze? Doe de boerderij kieswijzer!

19 april 2016: Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v.
33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel
Voor: GrBvK, Klein, PVV, CU, CDA, SGP

c.s.:Jaco Geurts (CDA), Dion Graus (PVV), Carla Dik-Faber (CU),
Elbert Dijkgraaf (SGP)

https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2021/2/Kieswijzergeeft-politieke-voorkeur-op-landbouwgebied-708617E/

(bron: Dutch Dairymen Board)

Trekkerkentekens, APK en verzekering
In 2021 dienen de meeste trekkers, MBBS,
quads, getrokken werktuigen en aanhangwagens die op de openbare weg komen
geregistreerd te worden. Op dit moment
heeft het RDW al een groot aantal aanvragen binnen, waardoor het soms wat langer
kan duren.
Als u nog aan de gang moet, staat op de
website van het RDW een keuzehulpformulier of een landbouwvoertuig dient te
registreren. Daarbij staat ook een handig
hulpformulier welke informatie u nodig
hebt. De smallere voertuigen (1m30) met
een trekhaak, zoals een quad, vallen niet
meer onder de vrijstelling als ze op de
openbare weg komen.
Als u een maatschap hebt, kunt u net zoals
bij zakelijke auto’s geen voertuig op naam
van de maatschap zetten. De Minister komt
nog met een reactie. Als u niet wilt wachten
kunt u een van de maten kiezen als houder

van het kenteken en logt u net zoals een
eenmansbedrijf in met DigiD. Bij registratie
op een VOF/CV/BV heeft u e-herkenning 3
nodig. Dat is hoger dan wat u nodig heeft
voor de gecombineerde opgave. Als u niet
bij de eerste aanvragers hoort, is de kans
groter dat de kinderziektes verholpen zijn.
U heeft nog alle tijd voor 31 december.
Bij financiering kan de tenaamstelling komen bij de leasemaatschappij en kunt u
het beste met de maatschappij overleggen,
wie de kentekenplaten bestelt.
Bij de registratie heeft u het VIN nummer
nodig. Het voertuigindentifcatienummer
wordt ook wel chassisnummer, productienummer, schleppernummer, fahrzeugnummer of vehicle registration number genoemd en staat meestal op het typeplaatje.
Als er geen VIN nummer is, biedt het RDW
tegen betaling oplossingen voor deze
voertuigen. Het chassis moet wel ongeschonden zijn als het RDW een nieuw
serienummer aanbrengt, dit om diefstal uit te sluiten.
Als u van een aanhangwagen geen
VIN nummer heeft,
dan mag u ze wel
gebruiken met een
witte kentekenplaat
als u niet harder
dan 25 km per uur
rijdt met de combinatie.
Als u na de digitale
aanvraag 18 euro
betaald heeft via
IDEAL, dan wordt
het proces in gang

gezet en ontvangt u de kentekencard per
post als de aanvraag juist en volledig was.
Daarna kunt u de kentekenplaten bestellen. Voor getrokken aanhangwagens heeft
u een witte plaat nodig die u niet telkens
hoeft te wisselen.
Niet alleen op de weg maar ook op het
boerenerf kunt u te maken hebben met
aansprakelijkheid van uw landbouwvoertuigen. Na registratie dient u uw verzekeraar te informeren, zodat zij door kunnen
geven aan het RDW dat uw voertuig verzekerd is.
De APK-plicht die geldt voor een aantal
voertuigen met een maximumconstructiesnelheid t/m 40 km wordt o.a. aan de
hand van het kentekenregister gemonitord. Land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw,
bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk
op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein
is inclusief landwegen, bospaden en akkers
volgens de toelichting van RDW. De verharde wegen staan niet in de uitzondering.
De NMV krijgt nog nadere informatie van
de RDW hoe ze voertuigen van melkveehouders en loonwerkers via de Kamer van
Koophandel gaan onderscheiden.
Controles gebeuren aan de hand van het
kentekenregister maar ook ANPR-kentekencamera’s kunnen gebruikt worden zonder dat u aangehouden wordt. De NMV
heeft coulance gevraagd bij het handhavingsbeleid en begrepen dat ze dit jaar
werken met een waarschuwing als uw verzekering nog niet in het kentekenregister
verwerkt is. Dat is een goede zaak omdat
veel trekkers al verzekerd zijn via het chassisnummer.
Als u voertuigen niet wilt verzekeren kan
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dat als die niet op de openbare weg komen
en als u het geregistreerde voertuig heeft
laten schorsen.
Als u uw landbouwvoertuigen dit jaar registreert, voorkomt u een duurdere RDW-

voertuigkeuring later en is het voertuig wat
beter te verhandelen en sneller te traceren
bij diefstal.
Naast de site van het RDW staan er ook
handige filmpjes en info op sites uit de

branche.
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/registratieplicht-landbouwvoertuigen/nieuwe-regels-voor-landbouwvoertuigen

Onteigenen onder de Omgevingswet:
geen vooruitgang
Nadat het al een aantal keren is uitgesteld, lijkt het er op 1 januari 2022 dan
toch van te komen, de invoering van de
Omgevingswet. Maar helemaal zeker is
dit nog niet. Het demissionaire kabinet
kan het wetsontwerp controversieel
verklaren en Minister Ollongren heeft
gezegd dat ze de komende maanden
alsnog tot uitstel kan besluiten.
Wat houdt die Omgevingswet in? Heel
kort samengevat komt het erop neer dat
alle bestaande wetgeving op het gebied
van ruimtelijke ordening en milieu in één
wet wordt ondergebracht, met daaronder
verschillende AMVB’s. Denk hierbij onder
andere aan de huidige bestemmingsplannen, omgevingsvergunning, wetgeving
betreffende de waterhuishouding etc.. Al
met al een ambitieus stukje wetgeving,
waarvan het de bedoeling is dat de vergunningverlening sneller en soepeler zal
gaan, en dat bij de besluitvorming alle
aspecten integraal kunnen worden meegenomen en dat overheden zoals gemeentes, provincies en waterschappen
flexibeler kunnen inspelen op wat met
een mooie term wordt aangeduid als de
behoeften van de samenleving. Zoals te
doen gebruikelijk bij de overheid wordt
dit in wervende taal gepromoot, maar de
cynische advocaat in mij zegt dan “eerst
zien en dan geloven”. Er zijn wel vaker
wetten gewijzigd met de belofte dat alles
beter en sneller zou gaan, waarvan in de
praktijk niets is terechtgekomen.
In dit artikeltje wil ik kort stilstaan bij de
wijzigingen in het onteigeningsrecht. Je
kunt je op zich al afvragen waarom het
onteigeningsrecht überhaupt onder de
paraplu van de Omgevingswet moet
komen te hangen, want onteigenen is
ontnemen van eigendom en dat heeft
met vergunningverlening en ruimtelijke
plannen niet zoveel te maken.
Op dit moment loopt de onteigeningsprocedure als volgt, waarbij ik voor het
gemak even uitga van een onteigening
door een gemeente voor (bijvoorbeeld)
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de aanleg van een bedrijventerrein. Dan
moet de gemeente eerst aan de Kroon
verzoeken om een koninklijk besluit te
nemen, en belanghebbenden kunnen
dan een zienswijze indienen. In de meeste
gevallen zal er een besluit worden genomen dat de grond ter onteigening wordt
aangewezen. Daarna volgt er een civiele
procedure bij de rechtbank, waarbij degene die onteigend wordt gedagvaard door
de deurwaarder. Daarbij zal de rechtbank
eerst ( in de meeste gevallen) de onteigening uitspreken, waarbij dan de eigendom wordt overdragen door inschrijving
van het vonnis bij het kadaster. Ook zal de
rechtbank een voorschot op de schadeloosstelling toekennen, en daarna wordt
er dan verder geprocedeerd over de
schadeloosstelling, waarbij het uitgangspunt is dat de onteigende volledig schadeloos gesteld wordt. De rechtbank stelt
uiteindelijk ook de hoogte van de schadeloosstelling vast, nadat hierover advies
is gevraagd aan deskundigen. Degene
die onteigend wordt, krijgt de gelegenheid om daar op te reageren. Tegen de
uitspraak van de rechtbank kan cassatie
worden aangetekend.
Bij de Omgevingswet is gekozen voor
een ander systeem, waarbij gekozen is
voor bestuursrechtelijke procedures. De
Kroonprocedure komt te vervallen en in
plaats daarvan neemt de gemeente (of
waterschap of provincie) zelf de onteigeningsbeschikking. Deze wordt vervolgens via de normale kanalen bekendgemaakt, en belanghebbenden kunnen
dan een zienswijze indienen. Bijzonder
is dat de bestuursrechter vervolgens
het onteigeningsbesluit moet bekrachtigen, waarbij hij onder meer moet beoordelen of de onteigening noodzakelijk
en urgent is en of de gemeente daarbij
een belang heeft. Dat vind ik een rare
constructie, omdat bestuursrechters
normaliter uitspraak doen in geschillen
tussen de overheid en burgers. Bij een
bekrachtiging is dat niet altijd het geval.
Het is eigenlijk alleen maar een toets of

de gemeente haar huiswerk goed heeft
gedaan. Er staat hoger beroep open bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak. Het is
dus de bestuursrechter die de onteigening uitspreekt in een procedure waarbij
geen oproeping door middel van een
deurwaarder nodig is.
De schadeloosstelling wordt vervolgens
weliswaar aanhangig gemaakt bij de
burgerlijke rechter, maar in plaats van de
dagvaardingsprocedure is daar gekozen
voor een verzoekschriftenprocedure,
waarbij de onteigende per brief en niet
bij dagvaarding opgeroepen wordt. De
kans dat er bij verzending per brief iets
mis gaat, is veel groter dan bij oproeping
door een deurwaarder.
Er is de afgelopen weken veel te doen
geweest over het belang van de rechtsstaat. Ik zou menen dat het vervangen
van een oproep per deurwaardersexploit
door een aangetekende brief niet bijdraagt aan het behoud van die rechtsstaat. Juist bij ontneming van eigendom
is een met voldoende waarborgen omklede procedure van groot belang. Voor
ondernemers die een bedrijf uitoefenen
in het landelijk gebied , waar allerlei ontwikkelingen kunnen spelen, wordt het
nog belangrijker om alle plannen en besluiten nauwgezet te volgen, waarbij wel
eens over het hoofd wordt gezien dat die
plannen en besluiten alleen maar digitaal
worden gepubliceerd. Voordat je het in
de gaten hebt, is er zomaar een belangrijke termijn voor het indienen van een
zienswijze of bezwaar verstreken.
Piet Stehouwer, Bout advocaten

NMV distantieert zich van akkoord
ZuivelNL en SGD
Op 22 februari jl. bereikte NMV het
bericht dat er een akkoord gekomen
was tussen ZuivelNL en SGD over de
praktische uitvoering BGP en Koealert.
NMV is één van de dragende partijen
binnen ZuivelNL en het akkoord kwam
voor ons uit de lucht vallen.

Helaas was dit akkoord gesloten zonder
NMV hierbij te betrekken en was er dus
geen toestemming verleend door het
bestuur van NMV. NMV distantieert zich
van het genoemde akkoord en wil opheldering vanuit ZuivelNL over hoe dit tot
stand is gekomen zonder betrokkenheid

van NMV?
ZuivelNL zou in de ogen van NMV een
organisatie moeten zijn die de belangen
van melkveehouders behartigt. Door het
niet transparante proces maakt ZuivelNL
zich ongeloofwaardig. Wij houden u op
de hoogte van de voortgang.

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl

Van de voorzitter...

De avondklok
Op 1 november 1940 werd door de Duitse
bezetter de spertijd ingevoerd. Deze ging
in van acht uur s’ avonds en duurde tot
vier uur s’ morgens. Hij eindigde op 11
april 45. Nergens mocht licht naar buiten
schijnen, wie zich buiten waande werd opgepakt of neergeschoten. Luiken werden
voor de ramen gezet en kieren afgedicht;
alles moest onzichtbaar zijn voor geallieerde vliegtuigen. De huidige avondklok,
welke ons met veel theater als een strak
stukje overheidsbeleid is gepresenteerd, is
inmiddels verlengd tot 15 maart. Hij heeft
bijzondere uitzonderingen: een ervan is
dat een hond aangelijnd mag worden uitgelaten, dit heeft ertoe geleid dat er geen
pup meer verkrijgbaar is en dat bejaarde
honden worden verkocht voor ‘zo goed als
nieuw’. Als dit komt door invloed van de
Partij van de Dieren, dan belooft dit voor
ons als landbouw niet veel goeds. Het is
juist deze partij die probeert de huidige
corona-uitbraak te linken aan de veehouderij en we zien dat sommige blauw groen/
rode partijen steeds meer achter deze trolgedachte aanlopen.
Het door deze partijen gesteunde energie
biomassaproject, wat onderdeel is van het
klimaatakkoord, stinkt niet alleen bij de
verbranding maar is ook een verdienmodel voor terreinbeherende organisaties als
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Dit project, gespeend met overheidssubsidies, welke oorspronkelijk als doel had
om reststromen te verbranden, wordt nu
ingezet voor kaalkap van bossen wereldwijd. Tegelijkertijd zorgen deze biomassacentrales ook nog eens voor een hoge
piekbelasting bij de verbranding en moet
landbouwgrond, die CO2 vastlegt, worden beplant met bomen. Dit, omdat bossen tijdens hun groeifase ook CO2 kunnen
vastleggen, maar helaas brengt bos geen
voedsel voort.
De ambtelijke top werkt inmiddels verder
aan plannen en werkt aan scenario’s voor
een volgende kabinetsformatie. Daarin
moet de landbouw opnieuw leveren. Het is
steeds een gevecht om de ruimte, waarin
voedselproductie moet wijken voor stenen
en asfalt. Tel daarbij op de groene wensdromen en geldverslindende projecten die
helaas niets opleveren. Nu de verkiezingskoorts losbrandt, zullen we als agrarische
sector hier de aandacht op moeten vestigen. We moeten ons niet laten frustreren
door een premier die zich heeft opgesloten
in een torentje. Hij doet net alsof hij geen
tijd heeft voor verantwoording van zijn
drie regeringsperiodes, met op vele gebieden ondoorgrondelijk beleid, dat niet veel
transparanter wordt bij een beroep op de
‘Wet Openbaarheid Bestuur’(WOB), want
uitsluitend zwartgelakte dossiers mogen

vertellen wat de overwegingen zijn van zijn
kabinet.
Onze grootouders en ouders hebben pas
echt een spertijd beleefd. Zij hebben de
hongerwinter van 1944 ervaren. Daarbij
zijn twintig tot dertigduizend mensen om
het leven gekomen door kou en honger.
Ze hebben na de bevrijding, door hard
te werken, onze agrarische sector tot een
voorbeeld gemaakt in de wereld. Daar zijn
wij en moet Nederland trots op zijn. Onze
dieren worden beter gevoed en verzorgd
dan mensen in sommige landen. Ik roep u
op, geef uw stem niet aan partijen die suggestief de oorzaak van de corona-uitbraak
in de schoenen willen schuiven van de
veehouderij en/of de klimaatproblematiek
eenzijdig op de landbouw willen wentelen
en oproepen tot halvering van de veestapel.
Wij kunnen op 17 maart in vrijheid hopelijk zonder avondklok onze stem uitbrengen,
juist door dialoog en discussie komen boer en
burger tot elkaar.
Want voor zowel
voor boer en burger geldt: Inkomen, daar draait
het om.
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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
n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
n Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
n Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
n N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
n N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
n Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
n Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
n Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
n Zeeland:
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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Minder dodelijke
slachtoffers in 2020 in
agrarisch en groen door
ongevallen tijdens het werk
In 2020 betreurde de agrarische en groene sector, net als in 2019, acht doden.
Wederom minder dan het gemiddelde
over de afgelopen 10 jaar. Zij kwamen
om het leven tijdens zeven ongevallen
die tijdens het werk plaatsvonden.
Opvallend is dat alle dodelijke ongevallen gebeurden in de dierhouderij: drie op
een melkveehouderij; de overige op een
dier-, rundvee-, varkens- en paardenhouderij. De meeste ongevallen gebeurden met machines (vier) en mestgassen
(twee).
In de meeste gevallen was het slachtoffer de ondernemer zelf. Daarnaast kwamen er twee kinderen om het leven. Ook

overleed er een vrijwilliger. Werknemers
in loondienst waren in 2020 geen slachtoffer van een dodelijk ongeval.
Het is de derde keer in vier jaar dat het
aantal dodelijke ongevallen onder de
tien blijft. De afgelopen tien jaar waren
er gemiddeld dertien dodelijke ongevallen per jaar. De tien jaar daarvoor gemiddeld achttien per jaar.
Uiteraard is ook NMV blij dat het aantal
dodelijke ongevallen in 2020 minder zijn
maar toch blijft aandacht ook in onze
sector hard nodig! We denken vaak dat
het “bij de buurman” plaatsvindt. Helaas
kunt u ook zelf deze “buurman” blijken
te zijn.

Oproep voor
regiobestuurders
Hierbij doe ik een oproep om de NMV
te versterken door je aan te melden als
Regiobestuurder. Zelf ben ik echt niet
de jongste bestuurder van de NMV en
dat heeft mij aan het denken gezet.
De NMV is een duidelijke belangenbehartiger voor de melkveehouders en
als jullie vinden dat deze belangrijke
taak moet worden voortgezet, dan is
het van belang dat er ook in de Regio’s mensen opstaan, die de belangen
van de melkveehouders behartigen op
Provinciaal niveau.
Bovendien kan dat een mooi opstapje
zijn naar bestuurswerk in de verschil-

lende commissies op landelijk niveau en
als je de ambitie hebt om door te stromen naar het Landelijk Bestuur.
Uiteraard is het voor het dagelijks bestuur belangrijk om te weten wat er
speelt in de Regio’s. De belangen per
regio kunnen heel verschillend zijn en
het gevoerde beleid moet daar wel op
aansluiten. Zo maken wij samen de NMV
sterk als belangenbehartiger!

In memoriam
Helaas ontvingen we het droevige bericht dat Dhr. C.A. de Boer uit Zwaag-

dijk (NMV-er van het eerste uur en
oud-regiobestuurder) is overleden. Wij
wensen zijn familie veel sterkte toe.

Sta op en kom ons versterken als bestuurslid van de NMV! Aanmelden kan
bij de Regiovertegenwoordigers.

