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De aanleiding voor de actie in Stroe was 
een stapel kamerbrieven die we als sector 
beoordeelden als ‘het dictaat dat van tafel 
moest.’ De rug werd naar Den Haag ge-
keerd en een hete zomer vol acties volgde. 
Aan Johan Remkes de eer de rust weder te 
laten keren en ‘de landbouw’, inmiddels 
verenigd in de G8, weer aan tafel te krijgen. 

Aangezien Sjaak van der Tak al ‘ja’ had ge-
zegd op de uitnodiging van Remkes, werd 
er na beraad binnen de G8 voor gekozen 
om hem als boodschapper te sturen. Na-
mens de G8 ging hij op pad met een ge-
zamenlijk statement met eisen. Daarbij wil-
den (en willen) we een absolute zekerheid 
op twee keiharde eisen: de bereidheid om 
de KDW zo snel mogelijk uit de wet te ha-
len én het zo snel mogelijk legaliseren van 
PAS-melders, desnoods via een noodwet. 
Onze eisen kwamen op tafel bij Remkes. 
We vonden wel overeenkomst op deze ge-
noemde eisen, echter niet over het tijdspad. 

Remkes kwam met zijn rapport en een dikke 
maand later verscheen opnieuw een stapel 
kamerbrieven. Kort samengevat gaven deze 
brieven geen duidelijkheid, echter de ne-
gatieve gevolgen worden wél concreter en 
komen dichterbij. En dat terwijl de positieve 
gevolgen worden doorgeschoven naar het 
Landbouwakkoord in de toekomst, waarin 
ze mogelijk (maar niet zeker) verzilverd 
kunnen worden. De KDW gaat nog altijd 
niet uit de wet, waarbij de juridische haal-
baarheid waarschijnlijk wordt gebruikt om 
politieke onwil te verhullen. De legalisering 
van PAS-melders komt geen stap dichterbij, 
integendeel zelfs: de eerste bedrijven lopen 
tegen waanzinnig hoge dwangsommen op. 
En mocht er stikstofruimte vrijkomen, dan 
kan deze niet eerder gebruikt worden voor 
de PAS-melders dan wanneer de depositie 
in de Natura 2000-gebieden onder de KDW 
zit. Dat laatste is iets wat voor een groot 
deel van deze gebieden nooit gehaald zal 
worden. De KDW moet uit de wet óf op zijn 

minst weer als bandbreedte worden weer-
geven i.p.v. één absoluut en té laag getal. Er 
moet een voldoende hoge drempelwaarde 
ingesteld worden en de ruimte die daardoor 
ontstaat kan soelaas bieden voor de PAS-
melders. NMV blijft hier maximaal druk op 
houden.

Sloopkogel voor de sector
NMV brengt voor de melkveehouderij de 
totale impact van deze maatregelen in kaart 
die, zoals het zich nu laat aanzien, van desas-
treuze omvang is. De laatste brieven gaan 
allang niet alleen meer over stikstof, maar 
over een heel pakket aan maatregelen. Nu 
meedoen aan een Landbouwakkoord zien 
wij als ‘het meepraten over de inrichting van 
het huis, terwijl de sloopkogel al voor de 
voorgevel hangt.’ Voor deelname zal eerst 
duidelijk moeten worden of deze sloopko-
gel kan en gaat verdwijnen én of we daad-
werkelijk wel kunnen praten over toekomst 
en perspectief.               Vervolg op pagina 2.

Via Stroe en Remkes naar een 
Landbouwakkoord???



Melkveehouder! Dat ben je geworden 
omdat je hobby en liefhebberij hebt aan 
het houden van koeien en aan alles wat 
daarbij komt kijken. Maar ook omdat je 
er een inkomen uit wilt halen, zodat het 
niet alleen een uit de hand gelopen hob-
by is, maar gewoon een goede baan. 

De melkopbrengsten vormen op de meeste 
bedrijven het grootste deel van het inkomen 
en dat moet wat NMV betreft zo blijven. Er 
zijn momenteel verschillende voorstellen 
voor nieuwe ‘verdienmodellen’ in de melk-
veehouderij. Die zijn bijna allemaal geba-
seerd op extensivering, nevenactiviteiten en 
subsidies. Of op voorstellen zoals nieuwe 
keurmerken en/of melkstromen. Nieuwe 
keurmerken vindt NMV ongewenst, omdat 
ze concurreren met de bestaande keurmer-
ken en daarmee de basiszuivel devalueren. 
Tevens worden korte ketens (huisverkoop), 
voedselbos en allerlei notensoorten verbou-
wen in combinatie met extensiveren van de 
melkveestapel genoemd als verdienmodel. 
Dit kan in sommige gevallen voor geïnte-
resseerde mensen best leuke bijverdiensten 
opleveren. In sommige gevallen zal er ook 
best een goed inkomen uit te halen zijn, 
maar dan ben je al geen fulltime melkvee-
houder meer. Voor de meeste melkveehou-
ders moet het inkomen toch echt van de 
melk van de koeien komen. 

Simpel en eerlijk melkprijssysteem
Daarom moeten we toe naar een simpel en 
bovenal eerlijk systeem: een melkprijs op 
basis van de ‘markt’ met daarop een dikke 
plus voor de goede Nederlandse produc-
tieomstandigheden en de vele (boven)
wettelijke eisen. Dat schept duidelijkheid 
voor investeerders en banken, zodat melk-
veehouders ook verder kunnen investeren 
in duurzaamheid, innovatie, biodiversiteit, 
welzijn en eventueel extensivering. Als het 
geld voor deze investeringen moet komen 
uit het afwaarderen van grond en het verko-
pen van productierechten en subsidies, zo-
als het voorstel van de minister in de Land-
bouwbrief, dan wordt het een doodlopende 
weg en belandt de melkveehouderij in een 
afbouwfase. Het bedrijfsvermogen wordt la-
ger, opbrengsten dalen en bedrijven zijn niet 
meer te financieren bij opvolging. 
Kringlooplandbouw en grondgebonden 
melkveehouderij heeft zeker een goede 
kans van slagen als het doel is om de kring-
loop te sluiten. Maar niet als het, zoals het in 
de Landbouwbrief staat, als doel heeft ‘om 
op een zo laag mogelijk schaalniveau te pro-
duceren.’ Volume blijft nodig om efficiënt te 
melken, de melk goed te verwaarden en om 
de kostprijs in de hele keten laag te houden. 
Als we zorgen voor een goede melkpro-
ductie, zowel per koe als per bedrijf, is een 
omschakeling naar meer grondgebonden 

melkveehouderij ook makkelijker te maken. 
Want we kunnen niet tegen de wetten van 
de economie ingaan als we een goed inko-
men willen halen. Dat kan wel met subsidies, 
maar willen we dat structureel? Het kan tij-
delijk een steuntje in de rug zijn, maar als de 
subsidies altijd nodig zijn om een positief 
resultaat te halen gaat dat een keer tegen 
ons werken. Zowel voor de eisen die aan 
de subsidies gekoppeld zijn als vanwege de 
maatschappelijke onwenselijkheid. Verre-
weg de meeste melkveehouders hebben het 
liefst een uit de markt gehaalde opbrengst/
inkomen en dat hoeft ook niet zo moeilijk te 
zijn. Gewoon zorgen voor een goede verde-
ling van de marges in de keten. Dan houdt 
de melkveehouder ook in de toekomst een 
goed inkomen over.

Wij laten ons met loze kreten als ‘nieuwe 
verdienmodellen’, ‘ketenaanpak’ en ‘nood-
zakelijke transitie’ niet afschepen. Daarnaast 
houden wij eraan vast dat we niet eerder 
gaan tekenen voor het Landbouwakkoord, 
dan wanneer de hoofdpijndossiers KDW, 
PAS-melders en de gedwongen opkoop van 
piekbelasters geregeld zijn. 

Verdeel en heers
Wat betreft het proces en de uitnodiging 
voor de verschillende ‘tafels’ voor het Land-
bouwakkoord lijkt het ministerie het ‘ver-
deel-en-heersprincipe’ toe te passen. Een 
klein aantal belangenbehartigers wordt voor 
de hoofdtafel uitgenodigd, evenals IPO, ke-
tenpartijen en landschapsorganisaties. An-

dere belangenbehartigers, waaronder NMV, 
worden gevraagd aan te schuiven aan een 
louter adviserende bijzettafel. Het akkoord 
wil men alleen met de hoofdtafel sluiten. Dat 
is voor NMV onacceptabel! 

De dolk staat in de tafel
Onder aanvoering van NMV en de andere 
vakbonden staan wij voor eenheid van alle 
partijen in de sector en zo hebben we sinds 
de actie van Stroe steevast gewerkt. Een 
Landbouwakkoord wordt ons inziens ge-
sloten met alle partijen vanuit de landbouw, 
kortweg de G8. En alleen met landbouwpar-
tijen: wij zitten tenslotte ook niet bij een na-
tuurakkoord. Bij het schrijven van dit bericht 
is er een eerste gesprek geweest tussen de 

vakbonden en de procesregisseur van het 
Landbouwakkoord en zijn we in afwachting 
of onze eisen overgenomen worden. We-
derom komen we in een positie waarin we 
moeten kiezen tussen meepraten en moge-
lijke verbeteringen aanbrengen óf inzien dat 
tien keer op dezelfde manier met de over-
heid praten als uitkomst heeft dat afspraken 
nog steeds niet worden nagekomen. Moe-
ten we dan de elfde keer weer gaan praten, 
maar dan een andere uitkomst verwachten? 
NMV heeft voor haar leden melkveehouders 
de dolk reeds in de tafel gezet! We blijven 
zoals altijd graag met onze leden in con-
tact over de te volgen strategie. Leden die 
ideeën hebben over die strategie nodigen 
we hierbij uit om zich bij ons aan te melden.

Vervolg via Stroe en Remkes... 
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De melkveehouderij wil een inkomen 
halen uit melkvee 



Met de novemberbrieven zou het kabinet 
op veel punten duidelijkheid scheppen, 
zoals over de PAS-melders. Die duidelijk-
heid kwam niet. Dit is diep triest. De brie-
ven tonen een overheid die doordendert 
zonder te reflecteren over de gevolgen 
die deze ingrijpende maatregelen zullen 
krijgen. Zijn de gevolgen voor de samen-
leving, het platteland en de agrarische 
ondernemers nog in balans met de poli-
tieke doelen die het kabinet zichzelf heeft 
opgelegd?

De brieven kondigen een grote aanval op 
boerengrond aan, op de groene weilanden 
en de vruchtbare akkers, zo’n 140.000 ha 
in totaal. Hiervan zal zo’n 90.000 ha dwars 
door de weilanden lopen, dus dwars door 
het eigendom van boeren. Dit zou moe-
ten zorgen voor nieuwe ‘groene en blauwe 
aders en nieuwe landschapselementen.’ 
Voor het aanleggen van nieuwe natuur wil 
men ook nog eens 40.000 ha inpikken. Met 
de hectares voor nieuwe woonwijken, be-
drijventerreinen, wegen en viaducten mee-
gerekend komen de kabinetsplannen dan 
op die 140.000 ha. En let op: dit gaat overal 
in Nederland gebeuren en zal alle melkvee-
houders raken.  

Gve-bovennorm
De aangekondigde landelijke invoering van 
een gve-bovennorm zal voor het kabinet 
ook het middel zijn om het einde van ‘inten-
sieve’ melkveebedrijven (die overigens een 
prima footprint hebben) in te luiden. Door 
de gerichte opkoop van veehouderijbedrij-
ven nabij Natura 2000-gebieden zullen zo’n 
1000 tot 1500 bedrijven moeten stoppen. 
Boeren worden overal verplicht om onge-

veer 3-5% van hun grond niet te gebruiken, 
om zo klimaat en waterkwaliteit te dienen. Al 
deze plannen zullen gevolgen hebben voor 
elke individuele boer: op hun inkomen, op 
hun grondeigendom en op het grondge-
bruik.

Overheid wil weinig inspraak
Remkes adviseerde om de rechtsbescher-
ming, de rechtszekerheid en de zeggen-
schap van grondeigenaren bij plannenma-
kerij in de regio’s goed te regelen. Maar 
daar zien we tot op heden niets van terug. 
Voorkeursrecht bij opkoop van bedrijven, 
grond en productierechten wordt daarente-
gen wel ineens boven de markt gehangen., 
evenals het intrekken van vergunningen. Het 
kabinet kiest bewust voor de gemakkelijkste 
weg voor de overheid: bij de gebiedsplan-
nen zo weinig mogelijk inspraak en rechts-
bescherming en beroep bij de rechter. Dat 
terwijl er gewoon wettelijke procedures 
voorhanden zijn, waarbij plannen opgesteld 
worden door commissies die tenminste voor 
de helft uit boeren bestaan. Waar de plan-
nen in drie stappen tot stand komen en waar 
bij elke stap een beroep op de onafhanke-
lijke rechter mogelijk is voor de boer en/of 
grondeigenaar. En dan te bedenken dat het 
toch niet om niks gaat met al die kabinets-
plannen: 140.000 ha grond van de melkvee-
houderijsector is in geding. Dat is 5-10% van 
onze eigen grond waar men beperkingen op 
wil leggen.

Inkomen daalt
Dat alles heeft ook gevolgen voor de porte-
monnee. De jaarlijkse lasten van o.a. rente, 
aflossing, onderhoud en mestafvoer stij-
gen zo maar met € 70.000,00 per bedrijf.            

Rekenen we dat nog verder door met de 
invoering van de gve-bovennorm, dan moe-
ten veel melkveebedrijven hun inkomen ook 
nog eens met minder koeien verdienen. 
Voor het gemiddelde gezinsbedrijf is dit niet 
haalbaar. Het inkomen uit eigen arbeid daalt 
dan direct naar ver onder het bestaansmini-
mum. Veel blijvers onder de gezinsbedrijven 
worden gedwongen minder koeien te mel-
ken, moeten er naast de boerderij een baan 
buitenshuis bijnemen om rond te komen, of 
worden door de overheidsregels gedwon-
gen te stoppen. Het is een realistisch scena-
rio geworden dat het typische Nederlandse 
gezinsbedrijf grotendeels verdwijnt en een 
onbedoelde schaalvergroting het resultaat 
wordt. Wat overblijft zijn een paar duizend 
grote bedrijven, met heel veel grond en 
gemiddeld 500-1000 koeien, voor een deel 
gefinancierd met vreemd (buitenlands) ka-
pitaal.

Onderhandelen over een eventueel Land-
bouwakkoord met een kabinet dat déze 
gevolgen acceptabel vindt, is een ‘no go’. 
En ook de planuitwerking maar overlaten 
aan provincies zonder de hoogst denkbare 
zeggenschap, rechtszekerheid en rechtsbe-
scherming voor boeren keuren we hartgron-
dig af. Kabinetsplannen zullen moeten wor-
den aangepast: deze vergaande en vernie-
tigende gevolgen voor de agrarische sector 
accepteren wij niet! 
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NMV en ZuivelNL
Als bestuurders van NMV zijn we een 
flink deel van onze tijd bezig met Zui-
velNL. Het wordt dan ook tijd eens een 
update te geven over wat daar allemaal 
speelt. Dit keer lichten we de doelen 
van de Duurzame Zuivelketen en het 
delen van data eruit. 

ZuivelNL houdt zich met veel dingen be-
zig, zoals boerderij-educatie, veiligheid 
op het boerenerf, diergezondheid & die-
renwelzijn, voedselveiligheid, Duurzame 
Zuivelketen, data & instrumenten, export-
certificering, internationaal netwerk, in-
novatie & onderzoek, enz., enz. Het lukt 
ons als NMV niet om ons overal mee te 
bemoeien. ZuivelNL is ook een handig 
platform om dingen af te stemmen met 
collega-bestuurders uit de melkveesector 
van bijvoorbeeld DDB, LTO-melkveehou-
derij en NAJK. Het is wel een uitdaging om 
efficiënt te werk te gaan. NMV is in ieder 
geval vertegenwoordigd in het bestuur, 
Duurzame Zuivelketen, diergezondheid & 
dierenwelzijn, data & instrumenten en in-
novatie & onderzoek.

Herijken doelen Duurzame Zuivelketen
Komende tijd staat het herijken van de 
doelen van de Duurzame Zuivelketen op 
de agenda. In de Duurzame Zuivelketen 
zijn in 2019 duurzaamheidsdoelen op-
gesteld die we als sector willen halen in 
2030. Dan gaat het bijvoorbeeld over een 
stijging van de gemiddelde afvoerleeftijd 
van melkkoeien met enkele maanden, 
over x-procent bedrijven boven een be-
paalde KalfOK score en het nakomen van 
sectorafspraken uit het klimaatakkoord 
2019 (0,8 megaton methaanreductie in 
2030). Daarnaast is er destijds (2019) af-
gesproken om instrumenten te ontwikke-

len om integrale biodiversiteit en dierwel-
zijn te kunnen meten om vervolgens ook 
hiervoor doelen op te stellen en hierover 
afspraken te maken. Deze instrumenten 
(KoeMonitor en integrale biodiversiteits-
monitor) zijn inmiddels klaar. Soms is het 
goed om even terug te gaan naar de basis. 
Waarom doen we dit ook alweer allemaal? 
Wat willen we ermee bereiken? 

Doelen en afspraken
Destijds zijn er doelen met het ministerie 
van LNV en met diverse Ngo’s afgesproken 
om de politiek en de Ngo’s uit onze nek 
te houden. Op zich een mooie gedachte, 
maar als je dan vervolgens kijkt waar we 
nu staan met onze sector, vragen we ons 
als NMV nogal eens af wat we nu hebben 
bereikt met deze doelen en afspraken. Je 
mag toch een zekere wederkerigheid ver-
wachten als je afspraken maakt?! Tijd dus 
om nog eens goed tegen het licht te hou-
den met wie we wat hebben afgesproken 
en in hoeverre alle partijen hun afspraken 
nakomen. Als doelen niet aansluiten met 
de nieuwe werkelijkheid of als inzet niet 
beloond wordt, moeten we zorgvuldig af-
wegen of we er wel mee verder willen. We 
hebben als melkveehouders wel zorgen 
genoeg momenteel. Daarnaast heeft het 
afspreken van doelen over bijvoorbeeld 
dierwelzijn met overheden en Ngo’s ook 
als bijkomstigheid dat je door middel van 
het delen van (geanonimiseerde) data, in 
bijvoorbeeld sectorrapportages, zal moe-
ten aantonen hoe het met het dieren-
welzijn gaat. Het afspreken van zo’n doel 
heeft dus direct effect op het delen van 
data. Als NMV staan we hier zeer terug-
houdend tegenover. We zijn niet tegen 
een duurzame sector, integendeel, maar 
duurzaamheid moet wel beloond worden. 

Onze slogan is niet voor niets: Inkomen 
daar draait het om!

Discussie over data
Het gebruik en delen van data is al een 
tijdlang een punt van discussie. Met instru-
menten als kringloopwijzer, KoeMonitor 
en MediRund, maar ook door het gebruik 
van bijvoorbeeld melkrobots, wordt heel 
veel data van het boerenerf verzameld. 
Het lijkt tegenwoordig wel of de wereld 
draait om data. Data kan ons ook helpen 
om te verbeteren en aan te tonen dat we 
goed zijn in wat we doen. Tegelijkertijd 
geeft eenieder zijn/haar eigen interpreta-
tie aan data en hebben we als melkvee-
houders regelmatig het gevoel dat onze 
eigen data tegen ons gebruikt wordt. Als 
NMV vinden we het super belangrijk dat 
er zorgvuldig met ONZE data wordt om-
gegaan. Als melkveehouders worden we 
door middel van leveringsvoorwaarden 
van de melkfabrieken gedwongen om 
middels bijvoorbeeld de kringloopwijzer 
en KoeMonitor onze data ter beschikking 
te stellen, en te vaak vinden we vervolgens 
overal onze (geanonimiseerde) data terug. 
Juridisch gezien is data na één bewerking 
eigendom van de bewerker en kan geano-
nimiseerde data vrij gemakkelijk gedeeld 
worden. De AVG-wet heeft slechts betrek-
king op privégegevens.

De discussie over het eigenaarschap en 
het delen van data moet niet alleen ge-
voerd worden over wat juridische gezien 
kan en mag. Dat gebeurt nu te veel. De 
discussie moet naar ons idee vooral prin-
cipieel gevoerd worden: waarom verza-
melen we data en waarom zouden we dat 
willen delen?  Wat levert het ons op? Die 
datadiscussie wordt nu ook binnen Zui-
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velNL goed gevoerd. Zeker nadat dit jaar 
bleek dat vier jaar geleden de toenmalige 
directie van ZuivelNL zelfstandig heeft 
besloten bepaalde data uit de kringloop-
wijzer over landgebruik te delen met het 
CBS. Zonder raadpleging bij bestuurders 
en zonder kennisgeving aan ons melk-
veehouders. Dit was ter vervanging van 
de CBS-enquêtes, maar hierdoor ligt het 
delen van data terecht onder een ver-
grootglas. Soms worden direct verbanden 
getrokken tussen deze kringloopwijzer-
data en het bekende ‘reductiekaartje’ van 
minister Van der Wal. 

Destijds is contractueel met het CBS vast-
gelegd dat zij de data pseudonimiseren 
(de persoonsgegevens versleutelen al-
vorens data te delen met het RIVM). Er is 
dus geen bedrijfsgebonden informatie van 
de kringloopwijzer met het RIVM gedeeld 
(wel geanonimiseerde data). Het is belang-
rijk om in dit soort verhitte discussies bij de 
feiten te blijven. Echter blijft het natuurlijk 
onbestaanbaar dat zonder kennisgeving 
bedrijfsgebonden data met het CBS zijn 
gedeeld, en de verantwoordelijkheid van 

het anonimiseren bij het CBS te laten.

Als NMV benoemen we binnen ZuivelNL 
vaak het belang van zorgvuldig omgaan 
met data. Dat heeft er toe geleid dat er de 
komende tijd binnen ZuivelNL wordt ge-
werkt aan beleid om tot goede omgang 
met data te komen. Een eerste ‘data-hei-
dag’ is inmiddels achter de rug. Als NMV 
zorgen we dat we goed vertegenwoor-
digd zijn op zulke dagen en zorgen we 
voor kritische inbreng. De data moet ei-
gendom blijven van de melkveehouder en 
die beslist dus ook met wie zijn/haar data 
gedeeld wordt. Geanonimiseerde data 
mogen alleen gedeeld worden als het na-
drukkelijk voordelen oplevert voor ons als 
melkveehouders. Het ingewikkelde is dat 
er voor veel doelen van Duurzame Zuivel-
keten data nodig zijn om aan te tonen of 
een doel al dan niet gehaald wordt. Een 
belangrijke afweging van de meerwaarde 
van deze doelen is dus essentieel in de 
datadiscussie.

Algemene Vergadering ZuivelNL en 
contributie 
Afgelopen jaren heeft er een flinke reor-
ganisatie plaatsgevonden bij ZuivelNL. 
De oude productschapsgelden raakten 
op. Er is flink bezuinigd, in sommige ge-
vallen simpelweg door de kosten bij de 
melkveehouders neer te leggen (factuur 
JoinData en licentie KoeMonitor). Er is 
veel negativiteit geweest en regelmatig 
was die ook terecht. Iedere melkveehou-
der zal zich wel eens afvragen wat we nu 
eigenlijk hebben aan die club waar elke 
maand verplicht wat melkgeld aan afge-
dragen wordt. 

Afgelopen jaar hebben we als NMV, sa-
men met de andere partners, onze schou-
ders eronder gezet om te proberen van 
ZuivelNL weer een club van en vóór de 

melkveehouders te maken. Zeker in de 
moeilijke tijden waarin de Nederlandse 
agrarische sector momenteel verkeert, is 
het belangrijk gezamenlijk op te trekken 
en goed met elkaar af te stemmen. Soms 
met vallen (CBS data-kwestie) en opstaan 
(statements tegen stikstofbeleid en ‘liefde 
voor koeien’ reclame NAJK). 

Financieel blijft het een uitdaging. Zeker in 
deze tijden van hoge inflatie. Om de be-
groting sluitend te houden was het nood-
zakelijk de contributie te verhogen of ver-
regaand te bezuinigen. Tijdens de recente 
Algemene Vergadering van ZuivelNL is er 
een besluit genomen over verhoging van 
de contributie. Als NMV zijn we altijd kri-
tisch op de geldbestedingen en vinden we 
dat er zorgvuldig met geld van de melk-
veehouders omgegaan moet worden. 

We hebben gepleit voor een zo uitgekleed 
mogelijke begroting. Echter, we kunnen 
ook niet wegkijken van de uitdagingen 
van deze tijd en de torenhoge inflatie. 
Verder bezuinigen zou afbraakbeleid zijn 
in een tijd waarin we elkaar als sector juist 
zo hard nodig hebben. De afdracht wordt 
2,5 cent/100 kg melk voor NZO en 5,5 
cent/100kg melk voor melkveehouders. 
Daarvan wordt een deel gereserveerd 
voor de collectieve verdediging van onze 
melkveesector op het gebied van stikstof, 
bodem/water/mest en natuur.

5

De volgende gegevens zijn 
gedeeld met het CBS:  
• BRS-nummer, KvK-nummer, hecta-

re grasland, hectare maisland, hec-
tare beheers grasland en hectares 
totaal.

• Van bovenstaande: de beginvoor-
raad, aanleg- en aanvoer voorraad, 
verkoop- en afvoer voorraad en 
eindvoorraad.

• En hiervan: het totaalgewicht, VEM, 
gram ruw eiwit, gram N, gram P, 
gram Ras, percentage aankoop, 
datum onderzoek en percentage 
beheers grasland.  



6

Minister Adema heeft in de brief ‘Toe-
komst Landbouw’ van 25 november 2022 
geschreven dat hij vanaf 2032 grondge-
bondenheid in de melkveehouderij gaat 
borgen ter versterking van het stelsel van 
gebruiksnormen en gebruiksvoorschrif-
ten. In dezelfde brief schrijft hij ook dat 
hij ervoor kiest om een bovennorm vast 
te stellen, uitgedrukt in gve per hectare 
en dat hij voor stikstof rekening houdt 
met de ontwikkeling van kunstmestver-
vangers (renure).

Als NMV zijn we de afgelopen maanden 
al betrokken geweest bij het onderwerp 
grondgebondenheid. In eerste instantie 
werden we samen met andere sectorpar-
tijen uitgenodigd voor een gesprek op 
het ministerie van LNV. Daar kregen we te 
horen dat grondgebondenheid ingevoerd 
ging worden met een gve-bovennorm. Dit 
als onderdeel van de herbezinning mestbe-
leid met als doel om tot een eenvoudiger 
mestbeleid te komen. Destijds was er nog 
geen duidelijkheid over derogatie en waren 
de gevolgen dus niet goed in te schatten. 
We werden als sectorpartijen gevraagd om 
mee te denken over het uitwerken van de-
tails, maar de hoofdlijnen stonden vast. We 
hebben het samen met de andere partijen 
laten escaleren tot een bestuurlijk over-
leg met toenmalig minister Staghouwer. 
Tijdens dat gesprek hebben we duidelijk 
ons ongenoegen geuit over de gang van 
zaken. Dat heeft vervolgens geleid tot een 
aantal technische gesprekken over de in-
houd op ambtelijk niveau. Vervolgens werd 
het Landbouwakkoord aangekondigd en is 
grondgebondenheid schijnbaar een onder-
werp geworden wat daar op tafel komt te 
liggen.

Definitie grondgebondenheid
Om de gevolgen in te kunnen schatten is 
het belangrijk allereerst de definitie van 
grondgebondenheid duidelijk te hebben. In 
de brief ‘routekaart toekomstig mestbeleid’ 
van 13 april 2021 is die definitie reeds gege-

ven: ‘Op welke manier wordt grondgebon-
denheid gedefinieerd? De basis hiervoor is 
dat de geproduceerde mest past binnen de 
mestplaatsingsruimte die een boer tot zijn 
beschikking heeft (de hoeveelheid mest die 
gebruikt mag worden op grond behorend 
tot zijn eigen bedrijf of met een samenwer-
kingsovereenkomst op een terrein van een 
andere eigenaar).’

Mestplaatsingsruimte
Het komt er op neer dat je als melkveehou-
der bij invoering van de wet grondgebon-
denheid al je mest moet plaatsen op eigen 
grond of op grond die je in samenwerking 
hebt binnen een bepaalde afstand van het 
bedrijf. Het gaat daarbij niet om eigen-
dom of pacht, maar om het contractueel 
vastleggen van de mestplaatsingsruimte 
per perceel. Uiteraard binnen het stelsel 
van gebruiksnormen. Het is dus afhankelijk 
van grondsoort, gewas, melkproductie en 
ureum hoeveel grond een melkveehouder 
nodig heeft om alle geproduceerde mest 
te kunnen plaatsen. Zoals het er nu voor-
staat, moet een melkveehouder in 2032 
grondgebonden zijn: mest afvoeren is dan 
geen mogelijkheid meer. Voor varkens- en 
pluimveehouders zal gelden dat ze alle 
mest moeten laten verwerken, tenzij ze ook 
volledig grondgebonden zijn.

Een veehouder in het zuidelijk zandgebied 
met een grootaandeel mais op zijn grond 
heeft voor zijn stikstof gebruiksnorm (112 
kg N/ha mais) veel meer hectares nodig 
om zijn mest te kunnen plaatsen dan een 
veehouder met grasland op klei (345 kg N/
ha gras beweiden), zeker rekening houdend 
met renure.

Fosfaatgebruiksnorm
Een veehouder zal echter ook aan de fos-
faatgebruiksnorm moeten voldoen. Hierin 
zitten de variabelen plaatsingsruimte en 
melkproductie per dier. Een bedrijf met een 
lage melkproductie per koe en fosfaatarme 
grond kan op basis van de fosfaatgebruiks-

normen circa 3 gve per hectare houden, 
maar een bedrijf met een hoge melkpro-
ductie per koe met fosfaatrijke grond kan 
maar 1,5 gve per hectare houden. Voor 
het gros van de melkveebedrijven zal fos-
faatplaatsing het knelpunt worden. Daarbij 
moet wel de kanttekening worden geplaatst 
dat renure nog niet is toegestaan en dat, zo-
lang dat niet gebeurt en/of je als veehou-
der niet investeert in mestverwerking, in de 
meeste gevallen de 170 kg N/ha uit dierlijke 
mest de knellende norm is.  

Als NMV hebben we grote moeite met de 
wet grondgebondenheid. Er ontstond afge-
lopen weken wat commotie na een artikel in 
Nieuwe Oogst dat LTO en NAJK achter de 
gve-bovennorm van grondgebondenheid 
zouden staan. En ook FDF wijdde er een vlog 
aan. Als NMV snappen we de commotie 
wel, maar de commotie laat vooral zien dat 
de impact van de wet grondgebondenheid 
helemaal niet goed is ingedaald. Natuurlijk 
is de bovennorm (afhankelijk van hoe hoog 
deze wordt) een belemmering. Echter deze 
zal vooral bedrijven met een lage melkpro-
ductie raken met veel grasland op veen- of 
kleigrond. Het zal ook mogelijke toekom-
stige innovaties met betrekking tot mest-
verwerking in de weg kunnen zitten. De 
bovennorm voegt daarnaast helemaal niets 
toe. Als er dan toch een bovennorm moet 
komen, dan kan deze dus beter maar hoog 
genoeg zijn, zodat onze mest zo maximaal 
mogelijk benut kan worden voor het maken 
van kunstmestvervangers. Het echte knel-
punt is het principe van grondgebonden-
heid. Ondanks dat grondgebondenheid 
prettig klinkt, je kan er haast niet tegen zijn, 
zal invoering van deze wet leiden tot grote 
problemen bij intensieve melkveebedrijven 
in regio’s waar weinig grond beschikbaar 
is. Daarnaast zal het leiden tot problemen 
in echte melkveeregio’s waar weinig ak-
kerbouwers in de buurt zijn om samenwer-
kingscontracten mee af te sluiten. Er wordt 
na de piekbelasters weer een groep melk-
veehouders als ongewenst weggezet.

Grondgebondenheid



Bovenstaand voorbeeld geeft de impact 
van de wet grondgebondenheid weer. Het 
maakt duidelijk dat voor de meeste bedrij-
ven (vooral in de intensieve regio’s) niet 
zozeer de gve-bovennorm, maar vooral het 

principe van alle mest plaatsen op eigen 
grond of grond in samenwerking binnen 
een bepaalde afstand een veel groter knel-
punt is. 

Wordt het mestbeleid hier eenvoudiger 
van? Nee!
Worden de milieudoelen hiermee wel ge-
haald? Nee!

Om een indicatie te geven van de impact een eenvoudig voorbeeld: 
Een melkveehouder melkt nu 200 koeien in Oost-Brabant in een voormalig 230 gebied (‘met nutriënten verontreinigd’), heeft geen 
jongvee of overig vee en heeft 25 ha snijmais en 25 ha grasland met een melkproductie van 10.000 kg en 17 ureum.

• Productie N = 200 x 124 = 24.800 kg
• Productie P = 200 x 46,4 = 9.280 kg
• Plaatsingsruimte N incl. renure*: 25 ha x (200 + (170 x 0,55)) + 25 ha x (90 : 0,6) = 11.087,5 kg N
• Plaatsingsruimte P: 25 ha x 90 + 25 ha x 80 = 4.250 (grond is fosfaat neutraal)

De uitgangssituatie is dus 4 gve per ha. Als de wet grondgebondenheid wordt ingevoerd zal deze veehouder in 2032 voor zijn 
200 melkkoeien nodig hebben:
• Bovennorm (2,5 gve/ha):  200 : 2,5 = 80 ha grond
• Alle mest plaatsen:  P: 9.280 : ca. 85 = 110 ha grond (excl. korting P-gebruiksnorm?)

N*: 24.800 : 236 = 105 ha grond (236 = zand ‘verontreinigd’, 60% gras en 40% mais)
Zonder renure: 24.800 : 162 = ca. 153 ha grond (bij 60%/40%)

* voor de gebruiksnorm stikstof voor gras en mais is in deze berekening rekening gehouden met een korting van 20% op de stikstofge-
bruiksnorm zoals in de derogatie beschikking is beschreven voor met nutriënten verontreinigde gebieden en uitgegaan voor de norm van 
grasland van de norm voor grasland met beweiden.

77

NMV op pad 

Waar is NMV geweest in de afgelopen maanden?

NOVEMBER:
1 nov -    LTO Sectorplatform hittestress
                rundvee
3 nov -    Gesprek met J. Kroon m.b.t. 
                derogatie en stikstof
3 nov -    NMV Overijssel - Ledenavond
3 nov -    LNV technisch overleg 
                grondgebondenheid
4 en
5 nov -   Holland Holstein sHow 
               Leeuwarden
9 nov -   ZuivelNL bijeenkomst m.b.t.
               ‘Data van melkveehouders’
10 nov -  ZuivelNL bestuursvergadering
11 nov - ZuivelNL coördinatiegroep
               Duurzame Zuivelketen
14 nov - CVB Rundvee 
18 nov - Stichting Weidegang
22 nov - NMV Overijssel - Ledenavond
22 nov - NMV Zeeland - Ledenavond

28 nov -  CVB Rundvee
29 nov -  WUR Wageningen - 
                Bijeenkomst concept notitie
                waardetabellen melkvee 
29 nov 
t/m 1 dec -      Rundvee &
                Mechanisatie vakdagen 
                Gorinchem
30 nov -  Themagroep Duurzame 
                Zuivelketen
30 nov -    Stuurgroep doorontwikking
                kringloopwijzer

DECEMBER:
1 dec -   Themagroep instrumenten
2 dec -   Bijeenkomst CLM 
               gedragenheid innovaties/
               management aanpassingen
5 dec -   Overleg impact kabinetsbrieven
               ZuivelNL
7 dec -   Algemene Ledenvergadering 
               ZuivelNL
8 dec -   Briefing derogatie 
               tegemoetkoming LNV
13 dec - Algemene Ledenvergadering
               NMV
13 dec - LNV dierwaardige veehouderij
14 dec - Bestuursvergadering ZuivelNL
20 dec - NMV Noord-Holland
               Ledenavond
20-dec - Overleg LNV en DZK



Bewegen is moeilijk als de richting 
onduidelijk is 
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Martine van Burgsteden en Niek Oude 
Scholten zijn erfcoaches in de provincie 
Overijssel. Ze worden door erfeigenaren 
benaderd voor allerlei onderwerpen: van 
extra woonmogelijkheden op het erf tot 
een tweede tak en van stoppen tot uit-
breiden. Een gesprek is vrijblijvend en 
verplicht tot niets. Doordat de erfcoa-
ches een agrarische achtergrond heb-
ben komt het gesprek vaker op de vraag 
achter de vraag: hoe kan de erfeigenaar 
verder? 

Kramp of kracht
‘Erfeigenaren kunnen ons benaderen met 
elke vraag die te maken heeft met de toe-
komst van hun erf. We zijn onafhankelijk 
en de gesprekken zijn kosteloos’, begint 
Martine het gesprek. ‘Vaak komen we bin-
nen na een relatief simpele vraag, bv. over 
asbestsanering of ‘wat mogen we met onze 
lege stal?’ In zo’n gesprek komen vaak veel 

meer vragen los. Wij proberen erfeigenaren 
te begeleiden door samen uit te zoeken wat 
iemand wil, welke mogelijkheden er zijn en 
welke keuzes iemand kan en wil maken.’ 

Expertise
Een aantal individueel lopende projecten 
werd in 2019 gebundeld tot het project 
Toekomstgerichte Erven. Dit project wordt 
gefinancierd door de provincie Overijssel, 
met een kleine eigen bijdrage van de ge-
meenten. De gemeenten leveren ook uren 
voor zaken als communicatie en ze helpen 
om specifieke zaken verder uit te zoeken. 
Binnen de gemeenten is er contact met di-
verse disciplines, zoals ruimtelijke ordening 
en met sociale teams over o.a. mantelzorg 
en armoede. Daarnaast hebben de erfcoa-
ches een ruim netwerk met accountants, 
bedrijfsadviseurs, banken en veeartsen. 
‘Het is belangrijk dat erfeigenaren ons we-
ten te vinden als het nodig is’, zegt Niek. 

‘We kunnen zowel binnen als buiten ons 
team gebruik maken van veel specialisti-
sche expertise. Allemaal om mensen verder 
te kunnen helpen als ze vastlopen.’
Niek: ‘Juist het laagdrempelige, dat is de 
mooiste ingang. Wij zijn het eerste aan-
spreekpunt en kunnen door onze agrari-
sche achtergrond vaak vaktechnische en 
specifieke vragen stellen. Wat heb je nodig 
om in beweging te komen? Welke mensen 
heb je daar bij nodig? Wij hebben een heel 
groot netwerk. Daaruit proberen we de 
juiste personen en organisaties te vinden 
om de erfeigenaar mee te verbinden.’ 
Als voorbeeld noemt Niek: ‘In een gesprek 
komen meerdere sporen tegelijk aan de 
orde. Soms is de bedrijfsovername nog niet 
helemaal geregeld en wordt de volgende 
stap vooruit geschoven. Dat komt dan wel 
ter sprake in zo’n vertrouwelijk gesprek 
met een erfcoach. Door uit te vragen wat 
iemand echt zelf wil, proberen we de ver-
schillende scenario’s te ontrafelen. Over 
heel veel onderwerpen kunnen we daar ho-
pelijk mensen mee helpen.’ 

‘In het verleden was groeien veelal de stan-
daard, maar dat is door de jaren heen ver-
anderd. Boeren vergeten zich soms af te 
vragen waar ze blij van worden’, vat Martine 
het samen. ‘In welke omgeving zit je? Welke 
mogelijkheden zijn er? En wat past bij je? 
Dat proberen we samen te onderzoeken. 
Daarbij zijn wij steeds vaker de spiegel, 
want plannen slagen alleen als iemand er 
zelf volledig achter staat. Keuzes hebben 
tenslotte ook sociale, ruimtelijke en finan-
ciële gevolgen.’ Niek: ‘Er komen heel veel 
opgaves op agrariërs en op het landelijk 
gebied af. Wij proberen daarom ook aan de 
provincie en de gemeenten mee te geven 
dat het veel beter werkt om veranderingen 
van onderaf op te pakken, doordat je dan 
de betrokkenen veel beter meekrijgt.’ ‘Er is 
een enorme denkkracht en betrokkenheid 
aanwezig in de gebieden, gezamenlijk is de 
wil er vaak wél om stappen te zetten’, geeft 
Martine daarbij aan.

“Wat heb je nodig 

om in beweging 
te komen?”
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Lokaal samenwerken
Gemeenten hebben contactpersonen be-
schikbaar voor de verschillende thema’s. 
Die worden gebeld als er onduidelijkhe-
den zijn. Als het beleid niet aansluit bij de 
praktijk krijgen de erfcoaches dat al snel te 
horen. Dat wordt dan vaak teruggekoppeld 
naar de lokale overheden en die kunnen 
daar wellicht weer mee aan de slag. Mar-
tine: ‘Specifieke oplossingen kunnen wij 
niet bieden, maar wel het luisterende oor, 
een spiegel en vertrouwelijkheid. We pro-
beren bij ieder gesprek op te halen waar 
een erfeigenaar wél zelf de regie over heeft. 
Waarbij we ons steeds realiseren dat het 
in de huidige tijdslijn lastig is om regie te 
houden, nu er zoveel vraagstukken op de 
erfeigenaren afkomen.’ 

Stappen zetten
Martine: ‘De uitdaging als erfcoach is om 
mensen de stappen te laten zetten om weer 
verder te komen, soms zelfs vanuit een ne-

gatieve spiraal. Want: bewegen is moeilijk 
als de richting onduidelijk is. Meestal zijn 
er een of twee gesprekken voor nodig om 
de eerste stap te kunnen zetten. Daarna 
rolt het haast als vanzelf weer verder, zodat 
iemand weer zijn eigen beslissingen kan 
nemen, onafhankelijk van welke opgaves er 
komen. Wat we bij bedrijfsovernames vaak 
tegenkomen, is dat het best lastig is om te 
praten binnen het gezin. Boeren zijn vaak 
niet zulke praters en daardoor blijven zaken 
soms onuitgesproken of er worden veel 
aannames gedaan. Een gesprek werkt dan 

vaak verhelderend en klaart dan vaak de 
lucht.’ ‘Elk gesprek is weer een verrassing, 
want er komt van alles op tafel. Directe op-
lossingen brengen we niet, maar het is de 

kunst om mensen aan het denken te zetten 
over eigen keuzes. Daarom is het heel be-
langrijk dat onze rol onafhankelijk en ver-
trouwelijk blijft,’ zegt Niek.

Wat kan NMV doen om de leden te helpen? 
In meerdere provincies lopen soortgelijke 
projecten, waarbij erfeigenaren laagdrem-
pelig in gesprek kunnen gaan. ‘Probeer 
mensen te wijzen op de mogelijkheden 
voor een onafhankelijk gesprek. We be-
grijpen dat het niet makkelijk is om hulp te 
vragen. Juist daarom willen we benadruk-
ken dat deze route 100% vertrouwelijk is 
en dat je je niet hoeft te schamen als je 
hulp inroept. Blijf niet alleen worstelen met 
een probleem als je niet weet hoe je een 
volgende stap kan zetten. Praten lucht op 
door het te delen met een buitenstaander 
of met je gezin. Wij streven ernaar dat men-
sen het gevoel krijgen dat ze de regie op 
hun leven houden of terug kunnen krijgen. 
Je staat er niet alleen voor!’

“Je staat er niet 
alleen voor”

Bron: Persbericht van de provincie Overijssel, 
9 december 2022

De provincie Overijssel heeft voor ko-
mend jaar stikstofruimte gevonden om 
bij een groot deel van de Overijsselse 
PAS-melders af te kunnen zien van hand-
having. De provincie stelt een bemes-
tingsverbod in voor landbouwgronden 
in provinciaal eigendom. Beweiden is op 
deze gronden nog wel mogelijk. Hier-
door ontstaat een tijdelijke reductie van 
stikstofuitstoot die gebruikt zal worden 
om af te kunnen zien van handhaving bij 
PAS-melders.

De afgelopen maanden heeft de provincie 
zich tot het uiterste ingespannen om de 
beste oplossing te zoeken voor PAS-mel-
ders waar handhaving loopt of dreigt. Mo-
gelijke oplossingsrichtingen bleken telkens 
stuk te lopen op regels rondom staatssteun 

en juridische onzekerheid. Daarom is uit-
eindelijk gekozen voor een oplossing mét 
enkele nadelen, maar wel mét juridische 
houdbaarheid en die niet in strijd is met 
staatssteunregels. Het gaat om een tijde-
lijke oplossing voor 2023. De pachtgronden 
worden namelijk jaarlijks na een inschrij-
vingsronde voor de duur van een jaar uit-
gegeven.

Legalisatie
Met deze nieuwe tijdelijke oplossing kun-
nen PAS-melders op dit moment nog niet 
gelegaliseerd worden. In de huidige situ-
atie, waarin veel Natura 2000-gebieden 
overbelast zijn met stikstofdepositie, is ver-
gunningverlening vrijwel niet mogelijk. Pas 
wanneer een dalende stikstofuitstoot juri-
disch kan worden aangetoond en daarmee 
het halen van natuurdoelen is geborgd, 
kunnen weer vergunningen worden ver-
leend middels extern salderen. PAS-melders 

hebben daarbij de allerhoogste prioriteit 
voor de provincie Overijssel. Om daarmee 
snelheid te maken staat de provincie dan 
ook in nauw contact met het Rijk om an-
dere mogelijkheden te onderzoeken. De nu 
gekozen tijdelijke oplossing geeft ook meer 
tijd voor het legalisatieprogramma van het 
Rijksoverheid.
De provincie Overijssel doet een oproep 
aan andere grondeigenaren om samen te 
zoeken naar soortgelijke maatregelen, zo-
dat ook voor de PAS-melders die nog niet 
volledig geholpen zijn met dit besluit ook 
een oplossing komt om voorlopig af te 
kunnen zien van handhaving.

Provincie Overijssel vindt oplossing om 
af te zien van handhaving bij deel PAS-
melders 
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Op dinsdag 13 december 2022 werd de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
NMV gehouden in Nijkerk. Voorzitter 
Henk Bleker opende de vergadering en 
heette de ruim 60 leden welkom. Vanuit 
de politiek en vanuit de maatschappij is 
de druk op de sector de afgelopen maan-
den flink toegenomen. Er zijn heel veel 
dossiers die dringend zijn en veel tijd kos-
ten. Dat gaat over nieuw beleid, stikstof, 
KDW, PAS-melders, gve-bovennormen, 
uitbreiding natuurgebieden en nog veel 
meer. 

De voorgestelde statutenwijzigingen zijn 
goedgekeurd door de vergadering. De be-
groting voor 2023 werd besproken en er 
werd uitleg gegeven over de wijzigingen 
t.o.v. de begroting van 2022. De begroting is 
door de ALV goedgekeurd, evenals de con-
tributieverhoging van ca. 15%. 

Actualiteiten
Gerrit van Schaick gaf uitleg over de brieven 

die eind november zijn gedeponeerd door 
het ministerie. Met grote claims op land-
bouwgrond en grote ambities voor natuur. 
En over hoeveel grond we als agrarisch Ne-
derland verliezen door het voorgestelde be-
leid: bizar veel en ondraaglijk onnodig.
Door Jeroen van Maanen werd de tijdslijn 
van Stroe tot nu toe uitgelegd. Na een su-
per geslaagde actiedag, veel (trekker)acties, 
de vorming van de G8 en het rapport van 
Remkes kwamen de novemberbrieven. Een 
aantal belangenbehartigers uit de G8 is ge-
vraagd aan te schuiven voor de vorming van 
een Landbouwakkoord. NMV zit daar niet 
bij. Daar zijn we niet blij mee en we doen er 
alles aan om input te blijven leveren, of dat 
nu aan de hoofdtafel is of aan welke tafel 
dan ook. Een Landbouwakkoord moet wor-
den gesloten door alle partijen in de land-
bouw en door niemand anders.

Op alle thema’s moet druk worden uitge-
oefend, we moeten en zullen vechten voor 
onze landbouw en voor onze toekomst. 

Er wordt afgesproken dat het aan de leden 
wordt gemeld als we aan de gesprekken 
over het Landbouwakkoord beginnen. We 
zullen de leden raadplegen voordat we er-
gens voor tekenen. Door de aanwezige le-
den werd erop aangedrongen de strijd nooit 
te staken. Juist daarom zijn we een vakbond!

Afgelopen periode waren er twee NMV 
regioavonden in Overijssel. De avond in 
Weerselo met Henk Bleker als spreker was 
een mooie avond met een duidelijk en sterk 
verhaal. Statenlid Gert Brommer gaf een 
uiteenzetting van zijn loopbaan tot nu toe. 
Een van de belangrijkste dingen die hij het 
publiek meegaf, was dat de acties van de 
afgelopen jaren wel degelijk zin hadden. De 
landbouw heeft daarmee een duidelijk sig-
naal afgegeven: tot hier en niet verder. Henk 
Bleker gaf de visie van NMV duidelijk weer. 
Daarbij gaf hij een kijkje achter de Haagse 
schermen met uitleg over de ‘spelletjes’ 
zoals die op dat niveau gespeeld worden. 
Helaas vaak over de rug van de boeren in 
Nederland.

De avond in Nieuwleusen was een hele an-
dere qua inhoud. Daar vond de bestuurs-
verkiezing plaats waarbij Lammert van Dijk 
en Frans Selles werden herkozen voor een 
termijn van drie jaar. Nieuweling Everdien 
Kuiper werd gekozen in het bestuur. We he-
ten Everdien welkom en wensen haar vele 
mooie en interessante jaren toe in de NMV-
gelederen. 

Daarna blikte Gedeputeerde Gert Harm 
ten Bolscher even terug op hoe de hand-
having van PAS-melders tot stand is geko-
men, met als dieptepunt het uitschrijven van 
waanzinnige (voorwaardelijke) boetes tot 
€ 117.000,00 per kwartaal aan veehouders. 
Notabene veehouders die niets verkeerd 
hebben gedaan, maar die slachtoffer zijn 
gemaakt van dwalend beleid. In Overijssel 
zijn ongeveer 340 PAS-melders waarvan 
er op korte termijn voor 23 een oplossing 
gezocht moet worden. Dit loopt van kleine 
inkrimpingen (enkele koeien) tot zwaar in-
grijpende maatregelen voor zes onschul-
dige melkveehouders. U begrijpt dat dit veel 
vragen opriep bij de aanwezige veehouders: 

het onbegrip en de onwil van de overheid 
en de impact daarvan op de betreffende 
veehouders is gigantisch en niet uit te leg-
gen. 

Tenslotte maakte Jeroen van Maanen de 
NMV visie duidelijk over de ontstane stik-
stofdiscussie. Als de overheid een oplossing 
wil, dan is die er. Het is echt alleen een kwes-
tie van willen, want een noodwet is zó ge-
maakt. Dat zou enorm veel rust en zekerheid 
betekenen voor de betreffende veehouders. 
Ook de fouten die Nederland heeft gemaakt 
bij het gebruik van de bandbreedte in de 
discussie is echt Den Haag aan te rekenen. 
Alleen maar omdat Den Haag het braafste 
jongetje van de klas wil zijn. 

Algemene Leden Vergadering NMV
op 13 december j.l.

Regioavonden Overijssel 



In oktober en november stond NMV weer 
op de beurzen in Hardenberg en Gorin-
chem. Na twee jaar afwezigheid hadden wij 
daar weer veel zin in. We hebben veel con-
tacten gelegd en veel gesprekken gevoerd, 
met name over de onzekere toekomst door 
de onderwerpen die op dit moment spelen. 
Wederom is het ons duidelijk geworden dat 
onze sector enorm veel veerkracht toont. 
Veehouders laten zich niet snel uit het veld 
slaan en daarom kijken zij soms gelaten naar 
alles wat er speelt. Natuurlijk wel met als on-
dertoon de zorgen over hun bedrijf, vooral 
richting de toekomst: heeft ons bedrijf nog 
wel toekomst? Wil en kan onze opvolger het 
nog overnemen? En als PAS-melder: wat ge-
beurt er als de bank niet meer wil investe-
ren in ons bedrijf? Allemaal terechte vragen 
waar wij natuurlijk keihard aan werken! 

Prijsvraag
Als ludieke actie voor de beursbezoekers 

hadden we een prijsvraag uitgeschreven 
met de vraag: ‘Wie verdient de Gouden 
Koe?’ Deze prijs is bedoeld voor de persoon 
die in het afgelopen jaar een hele positieve 
bijdrage heeft geleverd aan de agrarische 
sector en aan de melkveehouderijsector in 
het bijzonder. Het zal de meesten van ons 
niets verbazen dat de meeste stemmen naar 
Caroline van der Plas van de BoerBurgerBe-
weging gingen. De prijs zal binnenkort wor-
den uitgereikt aan Caroline. De notaris heeft 
een winnaar getrokken uit alle stemmen en 
de gelukkige winnaar is Jan Wessel Brand uit 
Zwartsluis. De bijbehorende prijs zal binnen-
kort aan hem worden uitgereikt.

Holland Holstein sHow
Naast bovengenoemde beurzen waren we 
ook aanwezig op de Holland Holstein sHow 
in Leeuwarden. Het was voor het eerst dat 
we onszelf daar als NMV presenteerden met 
een stand. De belangstelling en de sfeer     

waren geweldig. Langs deze weg willen we 
alle kampioenen van deze prachtige show 
van harte feliciteren.

Van de voorzitter...

Aan het begin van de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw verkeerde de Nederlandse economie in 
een zeer diepe crisis. In de bedrijven werden 
geen winsten meer gemaakt en er werd niet 
meer geïnvesteerd. De werkloosheid was ont-
zettend hoog, jonge mensen kwamen na het 
afronden van hun opleiding jarenlang niet aan 
een baan. We kunnen ons er nu haast geen 
voorstelling meer van maken. 

In die barre tijd staken de vakbonden onder 
leiding van Wim Kok, de werkgeversorganisa-
ties en het toenmalige kabinet de koppen bij 
elkaar. Het leidde tot het Akkoord van Wasse-
naar (1982). Het was een soort uitruil-akkoord. 
De vakbonden zagen af van looneisen en 
zorgden daarmee voor vrijwillige loonmati-
ging. De werkgevers stemden in met werk-
tijdverkorting: minder uren werken per week 
met behoud van salaris. En het kabinet zorgde 
voor veel geld voor scholing, omscholing, en-
zovoorts en zag af van loonmaatregelen. 

Dit Akkoord van Wassenaar bleek een gouden 
greep. Het heeft de economie er weer boven-
op geholpen. Nederland ‘polderland’ werd er 
wereldberoemd mee. De latere premier Kok 
werd er in alle toonaarden om geprezen bij 

zijn bezoeken aan de Amerikaanse president 
Clinton. Opvallend aan dit historische Akkoord 
van Wassenaar is dat het om een tekst gaat die 
op één A4’tje kan. Ik heb het er de afgelopen 
periode, nu er gediscussieerd wordt over een 
mogelijk Landbouwakkoord, nog eens bijge-
haald. Het is echt slechts één A4’tje tekst plus 
een half A4’tje namen en handtekeningen. De 
afgelopen weken is tijdens allerlei overleggen 
en ook tijdens het debat in de Tweede Kamer 
één ding duidelijk geworden: dat Landbouw-
akkoord gaat wel 50 pagina’s beslaan. Of het 
daar beter van wordt? Ik denk het niet. 

De vakbonden onder leiding van Wim Kok 
maakten voor zichzelf één cruciale keus: werk-
gelegenheid voorop, volop nieuwe banen 
creëren en ook nog eens volop banen voor 
jongeren. Daarvoor waren de vakbonden be-
reid vrijwillig loonmatiging te accepteren en 
ook daadwerkelijk af te zien van looneisen in 
de CAO-onderhandelingen. De werkgevers 
maakten andersom ook een keus: als de lonen 
(kosten) beteugeld konden worden waren ze 
bereid werktijdverkorting te accepteren.

Eigenlijk is de situatie rond landbouw, stikstof 
en natuur ook dramatisch (geworden en ge-

maakt), net zoals in de economie in ons land in 
de jaren ‘80. Zou een ‘uitruil-akkoord’ op één 
A4’tje nu denkbaar zijn? Wat zouden onze een 
of twee punten zijn die we hoe dan ook willen 
binnenhalen? Een beetje vergelijkbaar met de 
eisen van Wim Kok: werkgelegenheid, meer 
banen en arbeidstijdverkorting? Ik denk dat 
onze vakbondsleden zouden gaan voor inko-
men en grond. Een goed inkomen met melken 
én behoud van voldoende agrarische grond, 
zowel voor de boer als voor de sector. 

De verleiding is groot om dat ‘Wassenaarse’ 
Landbouwakkoord verder in te vullen en de 
‘uitruil-opties te schetsen. Ik doe het niet. 
Te gevaarlijk. Maar Wim Kok, Ruud Lubbers 
(toenmalig premier) en Chris van Veen (werk-
geversvoorman) hebben wel iets bijzon-
ders neergezet met hun akkoord in 
1982. De moeite waard om zo nu 
en dan even bij stil te staan tijdens 
de waan van de dag! 

Henk Bleker, 
Voorzitter NMV 

NMV aanwezig op de beurs
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Secretariaat NMV
Postbus 277
3840 AG Harderwijk
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

Onze contactpersonen staan voor 
u klaar bij vragen, opmerkingen of 
suggesties. Maar ook als u leden 
wilt aanmelden. Uiteraard kunt u 
uw boodschap ook mailen naar het 
secretariaat. Aanmeldingen kunnen 
tevens eenvoudig via onze website 
gedaan worden via  nmv.nu/lid-
worden/

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 de 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 NMV-
secretariaat, tel. 06 213 22 313 
of via onze site www.nmv.nu.
Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar 
is er een speciale actie: Schrijf je nu in 
en ontvang 50% korting op het eerste jaar 
van je lidmaatschap. Bovendien ontvang je 
ons ledenblad ‘Koebont’ en een NMV-jas!
De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit!


