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NMV-avond Noord-Holland
Vergunning en Perspectief

De juiste vergunningen zijn op het melkveebedrijf allesbepalend voor de bedrijfsvoering, de toekomst en de bedrijfsopvolging.
Ook voor bedrijfsbeëindiging en eventuele
verkoop bepaalt de vergunning de waarde
van het bedrijf. Daarom werd door NMV-afdeling Noord-Holland op 14 april een avond
georganiseerd over dit onderwerp voor zowel leden als niet-leden.

Grote opkomst

Voorzitter Marius Kesteloo opende de vergadering en was blij om met een volle zaal,
er waren ca. 135 aanwezigen, de ingewikkelde materie van vergunningen te kunnen
behandelen. Hij verwelkomde de vier sprekers: Henk Bleker (NMV interim-voorzitter),
Isabel Boschma-van der Star (bedrijfsadviseur van Rombou-Flynth), Galtjo Geertzema
(bedrijfsadviseur van Flynth gespecialiseerd
in subsidies) en Willemien Koning-Hoeve
(CDA Statenlid provincie Noord-Holland).
Henk Bleker trapte af en gaf aan dat hij blij
was met zoveel aanwezigen en dan vooral
de jongeren in de zaal. Dat geeft aan dat er
toekomst is voor de melkveehouderijsector
en voor NMV. Met de oorlog in Oekraïne is
het weer goed duidelijk hoe belangrijk de
productie van voedsel is. Henk gaf aan hoe
het hele land worstelt met de stikstofmaterie
die we allemaal opgedrongen krijgen, terwijl

er op de meeste plaatsen niets aan de hand
is met de natuur. Op veel plaatsen maken
de natuurbegerende en natuurbeherende
instanties er een ongeordende bende van
en dat kost ook nog eens heel veel geld.
Henk vertelde dat hijzelf met eigen grond
en samen met anderen ook een natuurlandschap beheerde dat er prima uitzag en weinig kostte. En waarvan anderen dachten dat
het van Natuurmonumenten was. Hij wist
de aandacht er goed bij te houden door er
allerlei anekdotes uit zijn rijke bestuurlijke
carrière bij te halen. Hij vindt het belangrijk
dat we vooral gezamenlijk met boeren van
andere organisaties de gebiedsplannen van
de provincies vormgeven. Samen is er best
een heleboel mogelijk, want boeren kunnen
heel goed een landschap onderhouden en
daar kunnen ze ook nog geld aan verdienen.
Isabel Boschma-van der Star ging op een
duidelijke manier in op de benodigde vergunningen voor milieu, bouw en natuurbescherming. Ook vertelde ze hoe Interimmers,
PAS-melders en niet-melders met en zonder
NB-vergunning het beste kunnen handelen.
Daarnaast gaf ze handvatten over de moge-

lijkheden voor de toekomst, gewenste groei,
bedrijfsverkopen, intern- en extern salderen,
etc. Ze helpt mensen door mee te denken
over de mogelijkheden en om niet te snel
met de handen in het haar te gaan zitten.
Galtjo Geertzema ging in op de uitgebreide
fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden waarbij er veel meer mogelijk is dan je
aanvankelijk zou denken op het gebied van
duurzame bedrijfsontwikkelingen. Mia-Vamil, maatlatstallen, vennootschapsbelasting,
duurzaam verbouwen en diverse maatlatten:
ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid,
klimaat, fijnstof en brandbeveiliging. Hiervoor kun je allemaal punten krijgen. Er werd
uitgelegd wat het op kan leveren aan belastingbesparing. Soms is dat meer dan 100%
op een investering.
Willemien Koning-Hoeve bleek zeer goed
ingewijd in de provinciale gebiedsplannen
en gaf aan dat we samen met boeren, natuurbeschermers en provinciale ambtenaren
de strijd aan moeten gaan om zo onze bedrijven toekomst te geven.

Veel vragen

Na de pauze waren er nog een heleboel vragen en opmerkingen voor de sprekers, die
niets uit de weg gingen. Nadat alle vragen
beantwoord waren werden de sprekers, aanwezigen en ook nadrukkelijk de sponsors
bedankt en werd de avond afgesloten.

PBB+ goedgekeurd naast KoeMonitor
Al geruime tijd wordt er onder andere
door Commissie Zuivel gewerkt aan een
alternatief voor KoeMonitor zonder bovenwettelijke onderdelen. Met KoeMonitor ontstond een toenemende datavraag naar bovenwettelijke bedrijfsgegevens vanuit de zuivelfabrieken.
KoeMonitor was voor meerdere leden een
stap te ver. De druk op een tool die aan de
wettelijke eisen voldoet werd opgevoerd.
NMV opperde binnen ZuivelNL om met een
eigen ‘boeren koemonitor’ te komen. Hier
is door de Commissie Zuivel aan gewerkt
en er is een werkend systeem ontwikkeld.
Tussentijds hebben enkele melkfabrieken
Qlip benaderd om het PBB-systeem door
te ontwikkelen, zodat er een keuze is. Bij
overleg tussen NMV en Qlip bleek er veel
overlap in de systemen te zitten. Hierdoor

hebben we besloten vooralsnog ons eigen
systeem te bevriezen. NMV is tevreden met
een alternatief van Qlip: de PBB+.
Het systeem volgt het bestaande erkende
PBB op, met enkele nieuwe onderdelen.
De voornaamste aanpassingen zijn onder
meer een digitale toets voor veehouders,
zodat deze hun eigen verantwoordelijkheid op het herkennen van attentiedieren
kunnen nemen. Daarnaast vindt er een
opvolging plaats als er te veel attentiedieren gesignaleerd worden. Dit werkt via een
systeem met status A, B, C en D. De streefwaarden die hiervoor gebruikt worden zijn
acceptabel. Vanaf juli 2022 kan dit nieuwe
systeem operationeel zijn. We zijn content
met de aanpassingen maar blijven uiteraard de ontwikkelingen kritisch volgen.
Enkele melkfabrieken hebben dit alternatief al gepresenteerd aan hun leden/leve-

ranciers. Echter: niet elke fabriek heeft dat
gedaan. Als commissie willen we u oproepen om zelf aan uw afnemer(s) te vragen of
PBB+ toegepast kan worden. Voor vragen
en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze Commissie Zuivel middels
ons e-mailadres: zuivel@nmv.nl. Wij helpen
u graag verder!

Van Wet Openbaar Bestuur naar Wet
Open Overheid
Iedereen mag en kan overheden verzoeken
om bepaalde informatie vrij te geven. Per
1 mei 2022 is de wet gewijzigd van Wob
naar Woo. U kunt ministeries, provincies,
waterschappen, gemeenten, rijksinstituten
en SBB benaderen. De behandeltermijn is
vier weken en kan met twee weken worden
verlengd. Als er derden in het spel zijn, dan
krijgen die twee weken de kans om te reageren alvorens de informatie vrijgegeven
wordt. Er zijn geen dwangsomsancties voor
overheden die te laat beslissen. Een verzoeker moet dan naar de bestuursrechter.
Overheden kunnen beslissen wat ze binnen de regels al dan niet bekend maken,
maar milieu-informatie moet volgens het
verdrag van Aarhus altijd geleverd worden.

Dat gaat niet alleen over het boerenerf
maar ook over de natuurdata. Informatie
die u opvraagt, wordt niet alleen aan u verstrekt maar behoort met iedereen gedeeld
te worden. Het Rijk en de meeste provincies zetten de afgehandelde verzoeken
online. De lagere overheden doen dat vaak
niet. Het Rijk geeft volgens het eigen beleid geen informatie over de identiteit van
de verzoekers. Dat recht heeft u ook als u
een Woo-verzoek doet: als persoon kunt u
zich beroepen op uw recht op privacy. Op
de meeste websites vindt u informatie hoe
u een verzoek kunt indienen. Dat mag vaak
per mail, maar soms is per post de voorgeschreven route. Als u de indruk heeft dat u
iets meer wilt weten over een al dan niet

actuele zaak in uw buurt, dan kunt u in de
pen klimmen om de onderste steen boven
te krijgen.

Praktijkvoorbeeld

Van één van onze leden kregen wij een
voorbeeld waarbij de overheid een groot
aantal beschermde, waardevolle monumentale bomen langs een provinciale weg
wilde gaan kappen. En dat in een tijd dat
iedereen in verband met de klimaatmaatregelen steeds meer bos wenst. Uit de
opgevraagde Wob-informatie kwam een
beeld naar voren dat bevestigde dat er
iets niet klopte. Met de meeste bomen was
weinig mis en de argumenten die gezocht
werden waren zwak. De opgevraagde informatie over de staat van de bomen en
de ongekend zware stormen van februari
bevestigden het beeld dat de bomen helemaal niet op omvallen stonden. Uit de Woo
bleek dat men aanstuurde op een verkeersanalyseonderzoek ‘waar men buikpijn van
krijgt’ om over te gaan tot bomenkap. En
dat in de gebiedsprocessencompensatie
werd gezocht voor deze massale bomenkap.

Belangrijk

Als u informatie op tijd opvraagt, dan kunt
u die inzetten om invloed uit te oefenen.
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Derogatie
Tot op heden is er nog steeds geen derogatie voor 2022 afgegeven. Zoals het er
nu naar uitziet zou die pas verleend kunnen worden na de vergadering van het
EU-Nitraat Comité komende september.
De minister van LNV Staghouwer stelt
zelfs dat de vooruitzichten voor Nederland om derogatie te verkrijgen slecht
zijn. Het niet verlenen van derogatie is
in tegenspraak met de positieve milieueffecten daarvan: uit metingen blijkt dat
melkveebedrijven met derogatie al jarenlang vrijwel allemaal aan het doel voldoen, d.w.z. aan de norm van minder dan
50 mg nitraat per liter in het grondwater.

Bufferstroken

De voorstellen van onze regering aan Brussel
om derogatie te verkrijgen zijn bovendien
erg ingrijpend te noemen. Bijvoorbeeld om
in de zandgebieden van Centraal Nederland,
Oost-Nederland en Zuid-Nederland 100 tot
250 meter brede bufferstroken aan beide
zijden van de beek in de beekdalen in te
richten. Daarbij wordt vruchtbare landbouwgrond afgewaardeerd naar natuurgrond of
natuurinclusief grasland met natuurlijke
begrazing. Het gaat hierbij om 25.000 tot
70.000 hectare landbouwgrond. Daarnaast
zijn er ook nog plannen voor teeltverboden
voor gewassen die uitspoelingsgevoelig zijn
op de zandgronden. Al deze maatregelen
zorgen ervoor dat de mestplaatsingsruimte
alleen maar minder wordt. Dus de doelen
zullen nog moeilijker te halen zijn, waardoor
er weer minder dieren gehouden kunnen
worden.

Minder uitspoeling

Dierlijke mest zorgt volgens WUR voor
minder uitspoeling van nitraat op grasland.
Daarnaast is er voor het alternatief kunstmest veel aardgas nodig. Kunstmest bevat
anders dan graasdierenmest geen organische stof, hetgeen juist van groot belang
is voor de vastlegging van CO2, water en
de overige mineralen die noodzakelijk zijn
voor de groei van gezonde gewassen. Uit
onderzoek blijkt dat dierlijke mest grote

voordelen heeft voor de bodemgezondheid en insecten, dus voor de biodiversiteit.
Minister Harbers van I&W heeft recent aan
de Kamer laten weten dat de Kaderrichtlijn
waterdoelen in 2027, ondanks hoge offers
uit de landbouw, niet gehaald wordt. Het
verlenen van derogatie heeft een positief effect op het halen van die doelen. Door de
Oekraïnecrisis stijgen de productiekosten
voor de boeren fors. Zonder derogatie moet
er meer mest afgezet worden en meer dure
kunstmest worden aangekocht. Daardoor
komt het inkomen van melkveehouders nog
verder onder druk te staan en betalen consumenten straks een nog hogere prijs voor
veilig voedsel.

Verkapte sanering

Is dit niet de verkapte sanering van de
veehouderij om zo 35% van de stikstof in
handen te krijgen en om de opkoop van
bedrijven te vergemakkelijken?! Kunnen wij
het ministerie van Landbouw niet ter verantwoording roepen voor het moedwillig laten
verlopen van de derogatie, wat juist slecht
is voor het milieu en voor de portemonnee
van de boer? En ook voor de economie van
Nederland, want voor iedere boer die stopt
komen er tien tot twaalf mensen zonder
werk te zitten! Als Nederland een importland wordt i.p.v. een exportland, dan gaat de
economische balans de verkeerde kant op!
Waarom geen derogatie als er nu al overal
tekorten zijn en de consument zijn boodschappen amper meer kan betalen in combinatie met de hoge energie- en brandstofprijzen? Geen derogatie geeft extra CO2- en
stikstofuitstoot. Het milieu is gebaat bij derogatie. Geen derogatie kent alleen maar
verliezen en verliezers!

NMV strijdt voor behoud derogatie

NMV vindt dat er een zorgvuldige belangenafweging gemaakt moet worden die
rekening houdt met alle effecten van derogatie. NMV heeft de verantwoordelijke minister en de EU-commissies regelmatig benaderd en veel kennis gedeeld met de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. In

Brussel komt het EU-Nitraat Comité in juni
bijeen en pas in september zal de beslissing
vallen over wel of geen derogatie. NMV zal
haar invloed met het netwerk in Den Haag
en Brussel blijven gebruiken. Wij blijven strijden voor het behoud van de derogatie.

Samenvattend

Tot september blijft u in onzekerheid over de
hoeveelheid mest die u dit seizoen mag aanwenden. Derogatie is goed voor de bodemvruchtbaarheid, organische stof verhogend,
geeft meer CO2-opname en minder uitspoeling. Zonder derogatie moet er 20 m3
drijfmest/ha extra afgevoerd worden (dat is
logistiek niet rond te zetten: dit zijn 330.000
vrachtwagens met veel dieselverbruik en
CO2-uitstoot). Onderzoek heeft aangetoond dat de minste uitspoeling plaatsvindt
bij drijfmest ten opzichte van kunstmest en
zelfs ten opzichte van niet bemest. Geen
derogatie is ook een gevaar voor blijvend
grasland, want de ploeg zal massaal in de
grond gaan en er zal (veel) meer mais verbouwd gaan worden. De mestafvoerkosten
zullen de pan uitrijzen en in combinatie met
veel (zeer) dure kunstmest brengt dit ook de
voedselvoorziening in gevaar.

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl
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ONTEIGENEN VOOR STIKSTOF:
een moeizaam traject
Door Piet Stehouwer, Bout advocaten

Op 1 april (geen grap) heeft minister
Van der Wal, de minister voor Natuur en
Stikstof, een zogenaamde hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer gestuurd,
waarin ze aangeeft op welke wijze ze
het stikstofprobleem denkt op te lossen. Ik heb de moeite genomen om deze
brief door te lezen. In culinair opzicht
zou je de brief het beste kunnen vergelijken met een wereldrestaurant: een
hoop smaken, maar de samenhang ontbreekt. Het is vooral een optelsom van
algemeenheden en het moet allemaal
nog verder in beleid worden uitgewerkt.
We zullen het zien.
Op één punt wordt de minister opeens erg
concreet, waar ze schrijft:
“Als vrijwillige maatregelen - waaronder
innovatie, extensivering, verplaatsen of bedrijfsbeëindiging - onvoldoende resultaat
opleveren, acht ik ingrijpen noodzakelijk.
Meer verplichtende maatregelen zoals onteigening (instrumenten die reeds beschikbaar zijn) komen dan op tafel, conform de
geldende procedures.”
Deze opmerking is velen, waaronder partijgenoten van de minister, in het verkeerde
keelgat geschoten. Al met al voldoende reden om daar eens door een juridische bril
naar te kijken.

Instrument onteigening

Allereerst het instrument onteigening als
zodanig. Een ondernemer heeft dan recht
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op een volledige schadeloosstelling en er is
geen beroepsverbod zoals in het geval van
deelname aan een opkoopregeling. Met
het geld dat je ontvangt zou je in beginsel elders een vervangend (vergelijkbaar)
bedrijf moeten kunnen beginnen. Aldus
beschouwd is onteigenen voor natuur niet
anders dan onteigenen voor woningbouw
of voor aanleg van infrastructurele werken. Toch roept onteigenen voor natuur
meer weerstand op. Daar kun je op twee
manieren naar kijken: je kunt zeggen dat
het onzin is om hiervoor het instrument
onteigening van stal te halen, maar je kunt
ook redeneren (ik heb dat ooit eens aan
een groep veehouders in een ruilverkavelingsproject verteld) dat je beter onteigend
kunt worden dan uitgerookt. Daarmee bedoel ik dat het vaak een stapeling van wetgeving is die met zich meebrengt dat het
steeds moeilijker wordt om je bedrijf op de
oude voet voort te zetten.
Laten we er eens veronderstellenderwijs
van uit gaan dat het de minister niet
lukt om middels vrijwillige maatregelen
de stikstofreductie in een overbelast gebied terug te brengen en het instrument
onteigening gaat ingezet worden. Kan
dat zomaar?
Om te beginnen zal de minister een juridische titel moeten hebben op basis waarvan er onteigend kan worden. Het meest
voor de hand ligt dat die titel een goedgekeurd bestemmingsplan of een provinciaal
of landelijk inpassingsplan is (en na de invoering van de Omgevingswet een omgevingsplan). Zo’n plan ligt er niet zomaar,
daar gaat vaak jaren aan voorbereiding
aan vooraf en de nodige deskundigenrapporten. Tegen het ontwerpplan kunnen
zienswijzen worden ingediend en vervolgens kan in beroep worden gegaan bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Dan ben je zomaar weer anderhalf jaar verder. Deze bestuursrechtelijke
procedures gaan interessante discussies
opleveren, want welke bestemming moet
je aan grond en agrarische bedrijfsgebouwen geven die je wilt kunnen onteigenen?
Volstaat dan de bestemming natuur als
het alleen maar de bedoeling is om stikstof te reduceren op een verderop gelegen
Natura 2000-gebied? En hoe motiveer je

waarom boer A moet wijken en waarom
boer B mag blijven? En dan geldt verder
nog het uitgangspunt dat op grond van
het overgangsrecht het bestaande gebruik
mag worden voortgezet, ook al wijzigt de
bestemming.

Last but not least

Wat blijft er over van zo’n plan als veehouders kunnen aantonen dat de beoogde
stikstofreductie ook met technische maatregelen kan worden bereikt? Het ministerie
(althans de ambtenaren) lijkt daar niet aan
te willen, maar dat hoeft de betreffende
veehouders er natuurlijk niet van te weerhouden om dit argument in de strijd te
gooien (en dit uiteraard ook te onderbouwen). Is een plan waar een goed en veel
minder ingrijpend alternatief tegenover
wordt gezet niet in strijd met een goede
ruimtelijke ordening? Naar mijn inschatting zal het zwaartepunt van de discussie
liggen in de bestuursrechtelijke procedure.
Maar ook als het bestemmingsplan of inpassingsplan de eindstreep heeft gehaald,
is onteigening nog steeds geen gelopen
race. Er moet dan eerst een Koninklijk Besluit komen en vervolgens volgt een procedure bij de rechtbank over de onteigening
als zodanig, met daarna eventueel beroep
in cassatie bij de Hoge Raad. In die procedure zou degene die - beoogd - onteigend
wordt bijvoorbeeld nog een beroep op
zelfrealisatie kunnen doen en ook andere
verweren zijn dan nog denkbaar.

Samenvattend

Op zichzelf beschouwd heeft de minister
gelijk als zij stelt dat onteigening voor natuur (en stikstof) gewoon mogelijk is, dus
in zoverre is er weinig nieuws onder de
zon. Een bekend voorbeeld van onteigening voor natuur is de ontpoldering van de
Hedwigepolder. Maar het aspect “stikstof”
roept daarbij wel de nodige vragen op ten
aanzien van de bestemming in relatie tot
het beoogde doel. Het is naar mijn mening
zeker geen gelopen race. En tenslotte; ik
heb de indruk dat de voortvarendheid die
de minister uitstraalt is gebaseerd op wishful thinking. De kans dat er binnen haar
ambtstermijn ook maar één veehouder ten
behoeve van de stikstof gaat worden onteigend lijkt me nihil.

SCHUTTE AGRARISCH VASTGOED
DÉ MAKELAAR VOOR DE BOER!

Al 23 jaar is Aart Schutte agrarisch makelaar. Begonnen bij een kantoor in Drenthe, in eerste instantie als specialist
emigratie, met name naar Canada, Duitsland en Denemarken met daarnaast de makelaardij in Nederland. Later is er
ook taxatiewerk aan toegevoegd. Sinds 2012 is Aart zelfstandig en runt hij zijn kantoor vanuit Hardenberg (O.), met
als werkgebied de noordelijke helft van Nederland.
In de loop van de tijd heeft Aart als agrarisch makelaar de sector en ook zijn vak sterk zien veranderen: waar er in de begintijd nog ruimte was voor gemoedelijkheid in het vak, wordt de markt steeds scherper en de toon steeds zakelijker. Dit
komt volgens hem met name door de kleine marges en de grote hoeveelheid regelgeving die er over de sector wordt
uitgestrooid. Steeds vaker ziet hij in de praktijk dat overnamekandidaten afhaken. Omdat ze het niet zien zitten om onder
de huidige omstandigheden en de eventuele extra regelgeving die nog gaat komen, het bedrijf over te nemen.
Ook is er de laatste jaren, door de lage marges en de constant veranderende omstandigheden, een ander specialisme
om de hoek komen kijken: begeleiding bij insolventie en sanering bij financiële problemen van bedrijven. Helaas komt dit
steeds vaker voor: marges worden kleiner en de omstandigheden om te (mogen) produceren veranderen. Dit heeft tot
gevolg dat een aantal bedrijven niet kan overleven of sterk moet saneren. Dit is een moeilijk onderdeel van het makelaardijvak, waarbij vaak veel tact, creativiteit en zorgvuldige communicatie naar alle partijen erg belangrijk is.
Echter ook in deze trajecten kan er veel goeds worden gedaan door met de ondernemer samen tot een oplossing te
komen, die voor de ondernemer aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld herfinanciering via andere kanalen (in samenwerking met
specialisten), sanering naar een kleiner maar sterker bedrijf of een geslaagde emigratie. Vandaar ook onze sponsoring aan
NMV.
Het is van groot belang dat er vanuit de agrarische sector en ook vanuit de melkveehouderij een goed en onderbouwd
geluid naar buiten komt. Waarbij de feiten over onze zo goed geoutilleerde sector aan overheid en burger worden voorgehouden.

Ook binnen zijn vak ziet Aart dat er vanuit de overheid en financiers steeds meer eisen worden opgelegd en steeds meer
controle wordt uitgeoefend. Dit heeft wel tot gevolg dat het kennisniveau van de agrarisch makelaar/taxateur op een
steeds hoger peil komt te staan.
Kortom: ook u als NMV-lid kan voor uw onroerende zaken terecht bij Schutte agrarisch vastgoed!
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Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is een belangenbehartigingsorganisatie voor en door melkveehouders
waarbij het draait om een goed (gezins-)inkomen. Het is een organisatie met korte lijnen tussen de leden en het bestuur.
Leden van zowel het Landelijk Bestuur als het Dagelijks Bestuur, inclusief de verschillende commissies en werkgroepen,
zijn bestuurders met passie die het bestuurswerk combineren met het eigen melkveebedrijf. Deze combinatie is de kracht
van onze vakbond
Als beleidsmedewerker van NMV heb je
een functie met veel verantwoordelijkheid
en de vrijheid om ten dele zelf je tijd in te
delen. De functie vraagt een grote mate
van flexibiliteit en zelfstandigheid. NMV is
actief op heel veel dossiers. Daarvoor zoeken we meerdere beleidsmedewerkers op
parttimebasis, met elk hun eigen specifieke
kennis.

Tot je takenpakket behoort in ieder
geval:

• Ondersteunen, voorbereiden en uitvoeren van beleid.
• Organisatorische zaken voor commissies
en werkgroepen uitwerken, begeleiden
en regelen.
• Schrijven van rapportages en discussiestukken.
• Opvolging geven aan genomen bestuursbesluiten.
• Bijwonen bestuursvergaderingen en/of
commissie- en werkgroepvergaderingen
en het notuleren daarvan.
• Politieke sensitiviteit.
• Volgen en bijhouden van de landelijke
politieke agenda.

In nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker:

• Communicatie naar de leden van NMV.
• Schrijven van inhoudelijke artikelen en
berichten voor leden, vakbladen, pers en
online media.
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Functie-eisen beleidsmedewerker:

De beleidsmedewerker die de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond zoekt, moet voldoen aan een aantal functie-eisen:
• Affiniteit met landbouw en de melkveehouderijsector.
• Werk- en denkniveau op minimaal HBOniveau.
• Gevoel voor politieke verhoudingen.
• Goede schriftelijke communicatievaardigheden.
• Flexibele instelling.
• Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid nemen.
• Kritische houding hebben en zaken ter
discussie durven stellen.
• Goede organisatorische capaciteiten.
• Voor vergaderingen deels beschikbaar
zijn buiten kantoortijden, minimaal 1
avond per week.

Bedrijfsbureau:

Het bedrijfsbureau is de ondersteunende organisatie die bestaat uit het
secretariaat, beleidsmedewerker(s) en
communicatiemedewerker(s) en deze
draagt gezamenlijk de verantwoordelijk
voor de uit te voeren taken binnen de organisatie. Het bedrijfsbureau is voor alle
leden en externe contacten het aanspreekpunt binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden:
Als beleidsmedewerker bij NMV heb je een
veelzijdige baan met afwisselende werkzaamheden in een informele werksfeer,
waarbij je laagdrempelig kan overleggen.
De functie kan in overleg worden gecombineerd met andere werkzaamheden. Je
werkt veel vanuit huis, maar woont ook vergaderingen en andere bijeenkomsten bij.
ZZP-ers worden uitgenodigd om te solliciteren.

VOOR MEER INFORMATIE
Henk Selles
Tel. 06-11305939
of stuur een mail naar
info@nmv.nu
Naar dit e-mailadres kun je ook
je sollicitatie sturen.
De sluitingsdatum
voor de vacature is

28 juni 2022

Afroming fosfaatrechtenhandel van
20% naar 10%
Melkveehouders hadden volgens de
plafondvoorwaarden al veel eerder
recht op een verlaging van de afroming
van de fosfaatrechten van 20% naar
10%, maar per 30 april 2022 is deze wijziging bij handel in fosfaatrechten dan
toch doorgevoerd. De lagere afroming
geldt niet voor de handel van voor die
datum. Voor de transacties die op 30
april nog niet verwerkt waren wordt
slechts 10% ingehouden.

100 kg afromingsvrije lease

Op 2 maart jl. is met de lang beloofde
regeling toegezegd dat melkveehouders
100 kg vrij van afroming kunnen bijleasen
om schommelingen op te vangen. Deze
regeling is met terugwerkende kracht per
1 januari 2022 ingegaan, maar voor de

oudere transacties moet u volgens RVO
zelf de oudere transacties wijzigen of intrekken.
U mag maximaal 100 kilogram fosfaatrechten in één keer afromingsvrij van een
bedrijf ontvangen. Of u mag de 100 kg van
meerdere bedrijven ontvangen. Zolang
het maar gaat om rechten die in hetzelfde
kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf
waar ze vandaan komen. Om gebruik te
maken van afromingsvrije lease, moet u
in het formulier de teruglease tegelijk met
de heenlease melden. Voor elke transactie
wordt € 100,00 aan administratiekosten in
rekening gebracht.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/
fosfaatrechten/handel-melden

Van de interim-voorzitter...

De dreigende en escalerende overheid
Het begon in het Regeerakkoord van Rutte 4.
De coalitiepartijen schreven een zinnetje op
dat ik nooit en te nimmer had verwacht: “We
gaan van onderop, op basis van vrijwilligheid,
met de boeren in de gebieden om tafel om het
stikstofvraagstuk en natuurherstel ter hand te
nemen.” Maar na ‘vriendelijke’ teksten over
vrijwilligheid kwam daar ineens: “Maar als dat
niet lukt stappen we over op niet vrijblijvende
gesprekken op het boerenerf.” Dus als het niet
goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Of in
andere woorden: we weten waar u woont…..
Ik heb dat niets verhullende en dreigende zinnetje in het Regeerakkoord als iets vreselijks
ervaren. Iets dat niet past bij een regering die
in een rechtsstaat wil functioneren. In toelichtingen daarna was de minister voor Stikstof en
Natuur duidelijk: IK (de minister) ga uiteindelijk
onteigenen. De regering heeft vanaf het prille
begin - vanaf het moment dat dat dreigende
zinnetje aan het papier werd toevertrouwd gekozen voor de confrontatie. Confrontatie
met de boerengezinnen, met het platteland
en met verder zo ongeveer iedereen. Dat alles gedreven door een ongekend stikstofgeloof met heiligverklaarde dogma’s als Kritische Depositie Waarde. Inmiddels zien we in
de landelijke politiek en in de Tweede Kamer
de twijfel toenemen. Maar niet alleen daar. Bij

gedeputeerden en statenleden gaat het ook
hard. “Het gaat om de werkelijke toestand van
de natuur,” wordt steeds vaker gezegd en dus
niet om de theoretisch berekende stikstofneerslag op een natuurgebied. En men heeft
gelijk. Er zijn namelijk tientallen ‘stikstofgevoelige’ natuurgebieden met honderden soorten
planten e.d. waarmee het goed gaat, ondanks
een forse theoretisch berekende overschrijding van de theoretisch toegestane stikstofneerslag.
De minister dendert echter door. Nu bedreigt
ze niet alleen boeren: “Niet vrijwillig….? Dan
komen we bij u op het erf…..” Maar ook de
provinciebesturen: “Als u niet levert wat ik u
opdraag, dan neem ik het over.” Dan gaat de
minister ‘escaleren’. Dat is de term die zij zelf
gebruikt. “Dan trek ik het naar mij toe,” zo stelt
zij. Dat betekent dat LNV de gebiedsplannen
en de onteigeningsbeschikkingen gaat maken.
Twee keer dreigen dus, zowel naar boeren
en burgers op het platteland als naar de provinciebesturen. Het is ongekend. Het zal de
minister bezuren. We krijgen in maart Provinciale Statenverkiezingen. We zullen als agrarische belangenbehartigers van alle partijen
geloofsbrieven moeten gaan vragen: “Geeft
u onverkort uitvoering aan Haagse stikstof-

opdrachten?” “Werkt u mee aan onteigening
van boerengezinnen?” “Gaat het u om natuurherstel of om stikstofreductie,” enzovoorts. Je
hoeft geen Maurice de Hond te zijn om nu al
te voorspellen dat partijen die slaafs achter minister Van der Wal aanlopen een minderheidje
gaan vormen in alle Provinciale Staten en in de
Eerste Kamer.
Er is voor de minister maar één weg en dat is
die van het reële open overleg, met de boeren en met de provincies. De dreigementen en
dogma’s moeten van tafel. Zo niet, dan wordt
het een politieke aardverschuiving in de provincies…. En, als het om escaleren gaat, dat
kunnen boeren ook! De massale demonstratie
op 1 oktober 2019 kan zeker nog een keer zo
massaal als de politiek het ernaar maakt!

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
n Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
n Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - flevoland@nmv.nu
n Friesland:
Sjoerd de Vries, Readtsjerk
06 39722288 - friesland@nmv.nu
n Gelderland:
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland@nmv.nu
n Groningen:
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 Ruijter, Schagen
06 27323960- 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

U bent van harte welkom op de

Algemene Leden Vergadering
op 29 juni 2022!
Eind vorig jaar moesten we de geplande ALV afzeggen in verband met
corona. Daarom werd er via een ledenenquête goedkeuring gevraagd voor
het aanstellen van het interim dagelijks
bestuur. Dit bestuur draait inmiddels
een half jaar samen. De verkiezing en
benoeming van een nieuw dagelijks
bestuur, met bestuursleden vanuit het
huidige interim-DB, staat op de agenda
van de ALV op 29 juni 2022. Daarnaast
zullen we bespreken hoe we een verdere invulling kunnen geven aan NMV als

vakbeweging van, voor en door melkveehouders. Hoe zorgen we ervoor dat
we nog sterker worden in de provincies? Hoe kunnen we onze invloed in
de landelijke politiek vergroten? Hoe
zorgen we ervoor dat NMV-bestuurders en NMV-vertegenwoordigers in
de provincies en in de regio’s gewoon
boer kunnen zijn en tegelijkertijd voor
NMV op pad kunnen gaan? Over deze
kwesties gaan we graag in gesprek met
onze leden!

Dus beste leden: noteer woensdag 29 juni 2022 in uw agenda!
Datum:		
woensdag 29 juni 2022
Tijdstip:		
inloop vanaf 10.30 uur, aanvang vergadering om 11.00 uur
		(inclusief lunch)
Locatie:		
De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Aanmelden:
graag vóór 25 juni (uitsluitend voor leden)
Per mail op:
aanmelden@nmv.nu
Per telefoon:
06 213 22 313
De uitnodiging wordt samen met de agenda en de andere vergaderstukken per
post aan onze leden toegezonden.

Ledenactie
Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt en
voor u opkomt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
Word dan lid van NMV!

Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt
runnen.
Word ambassadeur van NMV, maak uw
collega-melkveehouder lid!

Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed.
Als u uw collega lid maakt, ontvangt uzelf
ook een softshell jas. Geef u op bij het NMVsecretariaat, tel. 06 213 22 313
of via onze site www.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/
8

Voor jonge melkveehouders onder de 35

jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en
ontvang 50% korting op het eerste jaar van je

lidmaatschap. Bovendien ontvang je maandelijks
ons ledenblad ‘Koebont’ en een NMV-jas!
De NMV voor en door melkveehouders.

Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

