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Tijdens de extra Algemene Ledenver-
gadering op dinsdag 7 juli is Harm 
Wiegersma met een overgrote meer-
derheid gekozen tot de nieuwe voor-
zitter van de NMV en daarmee toege-
treden tot het Dagelijks Bestuur. Wie-
gersma volgt Dirk-Jan Schoonman op 
die tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van 10 juni 2015 terugtrad 
als voorzitter en zich niet herkies-
baar stelde. Harm Wiegersma maak-
te als voorzitter van de regio Fries-
land al deel uit van het Landelijk Be-
stuur van de NMV.

Na de ALV van 10 juni bestond het 
Dagelijks Bestuur van de NMV nog 
maar uit drie leden. Dit was een on-
wenselijke en statutair onmogelij-
ke situatie. Op 10 juni was al bekend 
dat zich enkele kandidaat bestuursle-
den hadden gemeld. Zij konden ech-
ter niet meteen worden gekozen.

Naast Harm Wiegersma zijn Klaas 
Wolters en Bertus Doppenberg verko-
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zen tot vicevoorzitter en algemeen 
bestuurslid van de NMV. Doppen-
berg was al lid van het Landelijk Be-
stuur. De nieuw verkozen bestuurs-
leden vormen samen met secreta-
ris Irene van der Sar-Bouwmeester, 
penningmeester Niels Leerink en al-
gemeen bestuurslid Marius Bouw-
meester het Dagelijks Bestuur van 
de NMV, dat hiermee weer op sterkte 
is gekomen. Het bestuur blijft wel op 
zoek naar geschikte kandidaten voor 
bestuursfuncties, zodat zij tijdig zijn 
ingewerkt mocht een bestuurswisse-
ling aan de orde zijn. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat via info@nmv.nu.

Tijdens de ALV heeft oud-voorzitter 
Dirk-Jan Schoonman nog een kor-
te toelichting gegeven op de brief 
van staatssecretaris Dijksma over 
de invoer van fosfaatrechten. Na-
mens de NMV is Schoonman de af-
gelopen maanden intensief betrok-
ken geweest bij het overleg met het 

Harm Wiegersma 
nieuwe voorzitter NMV

ministerie over productiebeperkende 
maatregelen in de melkveehouderij. 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk 
omdat de veehouderij op basis van 
recente CBS-prognoses in 2014 bij-
na het landelijk fosfaatplafond over-
schreed. Door de groei van vooral de 
melkveehouderij zal naar verwach-
ting in 2015 dit plafond daadwerke-
lijk worden overschreden. Zonder be-
perkende maatregelen zal de verlen-
ging van de derogatie in gevaar ko-
men. Verder in deze Koebont kunt u 
meer lezen over deze maatregelen.

In Koebont 206 van juni en Koe-
bont 203 van maart hebben uit-
gebreide interviews gestaan met 
resp. Harm Wiegersma, de nieu-
we voorzitter van de NMV, en Klaas 
Wolters, vice-voorzitter. (Via onze 

website, onder ‘Koebont’, kunt u 
het nog eens nalezen)
Bertus Doppenberg – Algemeen 
bestuurslid. Bertus is getrouwd en 
heeft vier kinderen. Enige tijd ge-
leden is hij gestopt met melken, nu 
heeft hij een jongveeopfokbedrijf. 
Bertus is bestuurslid van FHRS en 

al ongeveer 10 jaar actief in het 
Landelijk bestuur van de NMV. Hij 
wil graag als lid van het Dagelijks 
Bestuur wat meer tijd steken in de 
NMV en is super gemotiveerd om-
dat er nu meer dan ooit een uit-
daging ligt in de belangenbeharti-
ging van de melkveehouderij. Ach-
ter de meute aanlopen doen er al 
genoeg, maar is aan mij niet be-
steed, aldus Bertus Doppenberg.

VERSCHIJNINGSDATA KOEBONT
De Koebont, het ledenblad van de NMV, verschijnt 11 keer per 
jaar. In de drukke zomermaanden heeft de Koebont andere 
verschijningsdata.
In de zomer van 2015 verschijnt de Koebont op;
• 3 september

Even voorstellen

Overhandiging voorzittershamer aan Harm 
Wiegersma (rechts) Klaas Wolters zit links.



Op 1 juli is de PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof) in werking getre-
den. Het doel van de PAS is, ruim-
te voor economische ontwikkelingen, 
sterkere natuur en minder stikstof. 
Hiervoor zijn gezamenlijke afspra-
ken gemaakt. Rijk, provincies en na-
tuurorganisaties nemen maatregelen 
om de natuur te herstellen en ook de 
agrarische sector neemt maatregelen 
om de stikstofuitstoot te verminde-
ren. Door deze maatregelen ontstaat 
er ruimte voor nieuwe economische 
activiteiten.

AERIUS
AERIUS is het rekenprogramma in de 
PAS. Met AERIUS berekent men de 
hoeveelheid stikstofemissie en stik-
stofdepositie die een activiteit ver-
oorzaakt en hoeveel ontwikkelings-
ruimte daarvoor nodig is. De resul-
taten van de berekeningen van AERI-
US worden toegevoegd bij natuurbe-
schermingsvergunningaanvraag en/
of bewaard bij een melding.

Meldingsplicht of vergunnings-
plicht
Wanneer de depositie van een nieuwe 
economische activiteit lager of gelijk 
aan de grenswaarde van 1 mol per 
hectare per jaar, dan hoeft men geen 
vergunning aan te vragen en kan er 
eenvoudig met AERIUS een melding 
worden ingediend. Nieuwe econo-
mische activiteiten boven de 1 mol/
h/j hebben wel een natuurbescher-
mingsvergunning nodig. Bestaan-
de activiteiten die gebaseerd zijn op 
een milieuvergunning/AMvB die aan 
de voorwaarden voldoet, hoeven niet 
gemeld te worden.

Alle toegedeelde ontwikkelingsruim-
te wordt geregistreerd in het AERI-
US register, zodat er een overzicht 
blijft van de totale uitgifte van de-
positie. Wanneer de ontwikkelings-
ruimte voor 95% benut is, wordt de 
grenswaarde van 1 mol per hecta-
re per jaar teruggebracht naar 0.05 
mol/ha/jaar.
AERIUS is op 1 juli om 0.00 uur in 
gebruik genomen. Het heeft wel een 
grote capaciteit maar de overheid 
verzoekt vriendelijk niet allemaal te-
gelijk met AERIUS te gaan berekenen 
omdat ze dan wel problemen ver-
wachten. Via AERIUS  is het nadruk-
kelijk de bedoeling om de uitbreiding 
van uw bedrijf te berekenen en niet 
uw bestaand recht. Dit wordt duide-
lijk in AERIUS door naast de vergun-
de, ook de gewenste veebezetting in 
te vullen.

Provinciaal beleid
Sommige provincies hebben al aan-
vullend beleid en andere gaan dat 
binnenkort invullen. Het is de be-
doeling dat het provinciale beleid op 
hoofdlijnen voor alle provincies over-
een komt. Zoals de maximale toede-
ling van 3 mol/ha/j ontwikkelings-
ruimte en een termijn van 2 jaar voor 
het realiseren van de nieuwe activi-
teit. Onder de PAS wordt de vergun-
ning behandelt in de provincie waar 
het effect op de natuur het grootst is.

Interimmers/vernietigde ver-
gunningen
Agrarische bedrijven die na aanwijs-
data van Natura 2000-gebieden hun 
bedrijf hebben uitgebreid of gewij-
zigd zonder een verklaring van geen 

bedenkingen of natuurbeschermings-
vergunning worden interimmers ge-
noemd. De PAS biedt voor al deze be-
drijven een oplossing omdat de fei-
telijke ammoniakemissie/stikstofde-
positie van het veebedrijf meegeno-
men in AERIUS al is meegenomen. 
Zowel de interimmers als de bedrij-
ven waarvan de verleende natuurbe-
schermingsvergunning is vernietigd, 
mogen geen melding doen, maar die-
nen zelf alsnog een natuurbescher-
mingsvergunning aan te vragen om 
hun bedrijf alsnog te legaliseren. Het 
is van groot belang om uw situatie te 
(laten) onderzoeken door een des-
kundige omdat de situatie strafbaar 
wordt en u vervolgens voor een deel 
geen vee meer mag houden als de 
PAS-ruimte op raakt.
Bij elke aanvraag zijn naast uw ac-
tuele- en oude milieuvergunningen, 
de aanwijsdata van de verschillende 
regionale Natura 2000-gebieden van 
belang bij de beoordeling of uw be-
drijf (deels) valt onder het bestaand 
recht of dat er een melding of ver-
gunningsaanvraag gedaan moet wor-
den. Deze data kunnen voor vogel-
richtlijnen gebieden terug gaan tot 
10 juni 1994 en voor habitatrichtlij-
nen tot 7 december 2004. Er komt 
nog een lijst van vereiste documen-
ten waarmee uw adviseur de AERIUS 
berekening kan opstellen.

Wijziging Wet economische delic-
ten
De wet Economische delicten stelt dat 
men strafbaar is, als een bedrijf ten 
onrechte geen melding/vergunning 
of goede onderbouwing van een AE-
RIUS berekening heeft. Maar ook als 
projecten of handelingen wel gemeld 
zijn en daarvoor uit de PAS ontwikke-
lingsruimte beschikbaar komt, maar 
wanneer binnen twee jaar de ontwik-
kelingsruimte niet benut is. De over-
heid wil hiermee voorkomen dat er 
loze meldingen worden gedaan waar-
door de beschikbare ontwikkelings-
ruimte op raakt zonder dat er feitelijk 
gebruik van gemaakt wordt.
Op de site http://pas.natura2000.nl/  
staat veel informatie over de PAS.
Daar staat ook een reactie op alle 
zienswijzen, Nota van Antwoord.
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PAS in werking 

NMV-bijeenkomst PAS in Joure op 22 juni
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Nieuwe emissienormen voor stalinrichtingen

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, POP3
De Europese Commissie heeft in februari het Neder-
landse programma voor de ontwikkeling van het plat-
teland goedgekeurd. Nederland ontvangt van de Com-
missie ten behoeve van de uitvoering van het program-
ma circa 607 mln. euro aan Europese subsidie uit het 
Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELF-
PO). Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, pro-
vincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdra-
ge aan het programma leveren van minimaal eenzelf-
de bedrag. De komende maanden geven de provincies 
invulling aan POP3. Het programma gaat in het najaar 
van 2015 open.

Verantwoordelijkheden
Voor de uitvoering van het POP3 project is een regie-

Provincies aan de slag met POP3

bureau opgezet, dat waakt over de uniformiteit. Daar-
naast zijn er diverse werkgroepen voor o.a. modelre-
geling, communicatie, monitoring en evaluatie en LEA-
DER. Daarnaast wordt RVO het betaalorgaan en de 
NVWA de instantie voor controle op betalingen en in-
standhoudingscontroles. De provincies zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering van het grootste deel van 
de maatregelen.

Kansen door subsidie
POP3 biedt de provincies Gelderland en Overijssel ze-
ker kansen voor landbouw, natuur en landschap, wa-
ter en LEADER projecten. Maar veel is nog niet duide-
lijk. De NMV vreest dat het geheel veel bureaucratie en 
lastenverzwaring zal geven. Daarom moet er zeker nog 
worden geschaafd aan de uitwerking van POP3.

Duurzaam. Innovatief. Concurrerend. Dat moet het platteland van Gelderland en Overijssel zijn in 
2020. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, POP3 genaamd, brengt dat ideaal dichter-
bij. Op woensdagmiddag 24 juni werden belangstellenden in Zutphen bijgepraat over de voortgang.

Het Besluit emissiearme huisvesting is op 1 juli 2015 in het Staatsblad gepubliceerd. De datum van 
inwerkingtreding is nog niet bekend. Het Besluit emissiearme huisvesting vervangt het oude Besluit 
huisvesting. Door de vele wijzigingen en veranderingen in normen, technieken en wetgeving zoals o.a. 
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is gekozen voor een nieuw besluit. Het doel van het besluit 
is een afname van de ammoniakemissie, waardoor meer ontwikkelingsruimte in de PAS ontstaat.

Goede informatievoorziening via Helpdesk PAS
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en zet zich in voor uitvoering, infor-
matievoorziening en kennisontwikkeling. Voor de implementatie van de PAS-regeling heeft BIJ12 een specia-
le website opgezet waar meer achtergrondinformatie over de invoering van de PAS wordt gepubliceerd. Ook is 
er een helpdesk in het leven geroepen waar u met uw algemene vragen over de PAS en AERIUS terecht kunt; 
http://pas.bij12.nl/content/helpdesk
Voor vragen over vergunningen, meldingen in het kader van de PAS en het gebruik van AERIUS kunt u terecht 
bij de provincie. De contactgegevens vindt u hier; http://pas.bij12.nl/content/contact-pagina-bevoegd-gezag

In het besluit zijn de emissiewaar-
den van stalsystemen voor melk- 
en kalfkoeien verhoogd omdat deze 
niet meer actueel waren. De nieu-
we maximum toelaatbare emissie-
waarden gelden voor nieuwe stal-
len of uitbreidingen van bestaande 
stallen.

Verlaagde emissies bij beweiden
De NMV heeft op het ontwerp een 
zienswijze ingediend waarin we 

hebben gepleit voor een overgangs-
recht en verlaagde emissies bij be-
weiden. Daarom wordt nu in het Be-
sluit emissiearme huisvesting wel 
rekening gehouden met beweiden. 
In het overgangsrecht is nu opge-
nomen dat recent verleende omge-
vingsvergunningen met verouder-
de huisvesting voor 1 oktober 2016 
moeten zijn gebouwd.

In de Regeling Ammoniak en Vee-
houderij (Rav) staan de stalsyste-
men inclusief beweiden. Deze heb-
ben een lagere ammoniakemissie-
factor dan de stalsystemen exclu-
sief beweiden. De meeste provin-
cies rekenen in hun beleid al met 
deze nieuwe normen in het ka-
der van de PAS meldingen en Na-
tuurbeschermingsvergunningen. 
Het besluit kunt u nazien op de site 
www.infomil.nl



POST PER EMAIL
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Overschrijding
Het invoeren van fosfaatrechten is 
volgens de staatssecretaris noodza-
kelijk omdat de veehouderij op basis 
van recente CBS-prognoses in 2014 
bijna het landelijk fosfaatplafond van 
172,9 mln kg overschreed. Door de 
groei van vooral de melkveehoude-
rij zal naar verwachting in 2015 dit 
plafond daadwerkelijk worden over-
schreden. Zonder beperkende maat-
regelen zal de verlenging van de de-
rogatie in gevaar komen verwacht de 
staatssecretaris.

Nadere uitwerking
In haar brief kondigt de staatssecre-
taris ook aan dat er een regiegroep 
zal worden gevormd voor de nadere 
uitwerking van de wet. De NMV zal 
deel uit maken van deze regiegroep. 
Bij de nadere uitwerking van de plan-
nen zal de NMV zich uiteraard hard 
maken voor de directe belangen van 
de Nederlandse melkveehouders. De 
NMV wil voorkomen dat Nederland-
se melkveehouders op achterstand 
worden gezet ten opzichte van hun 
Europese collega’s door een kost-
prijsverhogende werking.

Derogatie
Van een gelijk speelveld binnen Eu-
ropa is er door de invoering van fos-
faatrechten geen sprake meer, vindt 

de NMV. Op Europees niveau is de 
melkquotering weliswaar verdwenen 
maar in Nederland krijgen we daar 
al na drie maanden het besluit over 
de fosfaatrechten voor in de plaats. 
Bovendien is de koppeling van fos-
faatuitstoot aan de derogatie niet lo-
gisch. Derogatie gaat immers over 
stikstof en niet over fosfaat.

Fosfaat = fosfaat
Binnen de regiegroep, die zal wor-
den ingesteld om de invoering van 
fosfaatrechten verder uit te werken, 
zal de NMV daarom een actieve rol 
gaan spelen. De NMV heeft meerma-
len gewaarschuwd voor de effecten 
van de ongequoteerde markt. Het 
overschotprobleem mag niet simpel-
weg via bijvoorbeeld afroming wor-
den afgewenteld op alle Nederland-
se melkveehouders. Dat geldt in de 
eerste plaats voor de melkveehou-
ders die niet zijn gegroeid of exten-
sief produceren, maar ook voor de 
melkveehouders die rechtmatig en 
binnen hun vergunningen produce-
ren. Tevens zal de NMV in haar be-
langenbehartiging benadrukken dat 
als er fosfaatrechten moeten wor-
den ingevoerd in de melkveehoude-
rij, deze in alle veehouderij sectoren 
zouden moeten worden ingevoerd. 
Fosfaatrechten kunnen en moeten 
dan ook tussen de sectoren uitwis-

Fosfaatplafond zet Nederlandse 
melkveesector op achterstand!
Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Dijksma via een brief aan de Tweede kamer bekend gemaakt dat 
zij de fosfaatuitstoot op individuele melkveehouderijbedrijven wil begrenzen door de invoering van 
fosfaatrechten. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond ziet de voorgenomen invoering van fosfaat-
rechten als een direct gevolg van het zogenaamde ‘sectorplafond’ van 84,9 mln kg fosfaat. De NMV 
erkent dit sectorplafond niet. Het systeem waarmee de staatssecretaris nu een grens wil stellen aan 
de uitstoot van fosfaat op individuele melkveebedrijven behoeft daarom zeker nog nadere uitwerking.

selbaar zijn. Voor de NMV bestaat er 
geen ‘koefosfaat’; fosfaat = fosfaat.

Rondetafelgesprek
Tijdens een rondetafelgesprek op 10 
juli in Montfoort heeft de NMV haar 
standpunten aan de aanwezige poli-
tici nog eens duidelijk aangegeven;
• De NMV erkent het fosfaatplafond 

voor de melkveesector niet. Dit 
plafond is slechts door twee par-
tijen vastgelegd en aan de gehe-
le sector opgedrongen. Dit plafond 
geeft rechtsongelijkheid tussen 
sectoren die wel en niet hoeven te 
voldoen aan een fosfaatnorm, ter-
wijl alle dieren fosfaat uitstoten.

• Tegelijk met het toekennen van 
fosfaatrechten aan melkveehou-
ders moeten er ook voor alle an-
dere veehouderij sectoren fosfaat-
rechten komen. Hierdoor is de bor-
ging van het fosfaatplafond beter 
gezekerd. De schotten tussen de 
sectoren kunnen er dan uit en fos-
faatrechten kunnen ook verhan-
deld worden tussen de sectoren.

• Vanuit de varkenssector komen de 
eerste geluiden dat men open staat 
voor een tijdelijke uitwisselbaar-
heid van rechten.

• De politiek is verdeeld en wil kij-
ken of er nog andere mogelijkhe-
den zijn dan fosfaatrechten.
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Wat zouden fosfaatrechten kunnen 
betekenen voor een groeiend melkveebedrijf?
Stel u wilt met 20 koeien uitbrei-
den. Bij voldoende plaatsingsruim-
te hoeft u geen grond aan te kopen. 
Hebt u echter een mestoverschot 
van 20-50 kg fosfaat/ha dan moet u 
per 8 koeien 1 ha grond extra ver-
werven. Hebt u een overschot boven 
50 kg fosfaat/ha dan moet u per 4 
koeien 1 ha grond extra verwerven. 
In het laatste geval hebt u 5 ha ex-
tra nodig; dit vergt bij aankoop nog 
een investering van € 300.000,-.

Bij invoering van fosfaatrechten 
hebt u 20 x 40 kg/koe = 800 kg fos-
faat nodig. Uiteraard is nog niet be-
kend wat fosfaat gaat kosten. Uit-
gaande van de oude melkquotum-
prijzen zou dit € 200/kg fosfaat kun-
nen zijn. Hierbij is uitgegaan van 
een quotumprijs van € 1,-/kg melk, 
de helft van de oude topprijzen. In 
dat geval zou u 800 x € 200,- = € 
160.000,- aan fosfaatrechten moe-
ten investeren. Voor een intensieve 
melkveehouder die moet investeren 

in zowel grond als fosfaat wordt ver-
der groeien dus extreem duur.

Ongelijkheid tussen de sectoren
Doordat het fosfaatplafond dit jaar 
overschreden wordt, wordt fosfaat 
de beperkende factor om te kun-
nen groeien. De condities waaron-
der hiervan gebruik kan worden ge-
maakt zouden voor iedere veehou-
der gelijkt moeten zijn. Bij invoering 
in alleen de melkveehouderij dreigt 
echter grote ongelijkheid:
• Een varkenshouder moet bij uit-

breiding investeren in varkens-
rechten. Voor een vleesvarken van 
7,4 kg fosfaat/jaar moet hier op 
dit moment ongeveer € 60,- voor 
betaald worden. Dit komt neer op 
€ 8,10/kg fosfaat. Bij een uitbrei-
ding van 800 kg fosfaat is dit een 
investering van €  6.500,- Aan-
gezien de varkenshouderij niet 
grondgebonden hoeft te groeien 
hoeft er verder niet in grond geïn-
vesteerd te worden.

• Een geitenhouder hoeft bij uitbrei-
ding niet in rechten noch in grond 
te investeren. Een uitbreiding met 
800 kg fosfaat komt neer op onge-
veer 200 geiten. Hier hoeft de gei-
tenhouder dus € 0,- voor te inves-
teren.

Uitwisselbaar
Bovenstaande geeft aan dat, terwijl 
de bijdrage aan de algehele fosfaat-
productie door deze melkveehouder, 
varkenshouder en geitenhouder even 
groot, is er financieel grote ongelijk-
heid ontstaat bij de mogelijkheden 
waaronder kan worden gegroeid! 
Dit kan alleen worden opgelost door 
in alle sectoren fosfaatrechten in te 
voeren en deze uitwisselbaar te ma-
ken. De prijs per kg fosfaat zal dan 
waarschijnlijk op een gemiddeld ni-
veau komen te liggen. Dit betekent 
een veel lager niveau dan de oude 
melkquotumprijzen. Hierdoor kun-
nen zeker extensieve melkveehou-
ders relatief makkelijk groeien.

 11-6 Sectoroverleg Fosfaat
 12-6 AB vergadering Stichting Weidegang
 15-6 ZuivelNL Themagroep Onderzoek en Innovatie
 16-6 Overleg over productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij
 17-6 Wereldlezing - Stront aan de knikker, over melkquotum en mestbeleid              
 17-6 Sectoroverleg I&R
 17-6 Passion for Farming
 19-6 Themagroep Rundergezondheid (DKR) Zuivelnl
 19-6 Tweede overleg productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij
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 23-6 Overleg FrieslandCampina
 23-6 Netwerkbijeenkomst NZO
 24-6 POP3 gelden Gelderland en Overijssel
 25-6 Plenair debat over Natuurwet
 25-6 Veldbezoek Rijn-Oost
 29-6 PAS overleg met ministerie EZ
 30-6 Vooroverleg Fosfaat
 2-7 Overleg productiebegrenzing melkveehouderij met staatssecretaris Dijksma
 9-7 Bijeenkomst Convenant Weidegang
 10-7 Rondetafelgesprek Fosfaatplafond Partijen

NMV op pad

Uitbreiding met 20 melkkoeien oftewel 800 kg fosfaat:
Melkveehouder: 20 melkkoeien x 40 kg fosfaat/koe x € 200,-/kg fosfaat =  € 160.000,-
- Intensiteit 20-50 kg fosfaatoverschot: 20/8 = 2,5 ha extra x € 60.000,-/ha =  € 150.000,-
- Intensiteit > 50 kg fosfaatoverschot: 20/4 = 5 ha extra x € 60.000,-/ha =  € 300.000,-
Varkenshouder: 800 kg fosfaat x € 8,10/kg fosfaat =  € 6.500,-
Geitenhouder: 800 kg fosfaat x € 0,- =  € 0,- 



De vraag van Harm Wiegersma 
aan Lammert van Dijk:
Krijgen we een nieuwe pachtwet 
die recht doet aan pachter en ver-
pachter
Zolang de NMV alsook een oud me-
dewerker van het LEI concluderen dat 
de verpachters een jaarlijks rende-
ment hebben van meer dan 10% kun 
je niet spreken van een “pachtwet die 
recht doet”. Helemaal niet nu de ver-
pachter vindt dat nog steeds zijn ren-
dement veel te laag is. De staatsse-
cretaris heeft professor Bruil opdracht 
gegeven om de pachtwet te evalue-
ren. Bruil staat achter de verpachters, 
dus de uitkomst valt te raden. Toen 
3 mensen probeerden een akkoord te 
vinden tussen pachters en verpach-
ters, leek het erop dat er een akkoord 
kwam. Het zogenaamde akkoord van 
Spelderholt. Het grote geschil was 
nog de bestaande reguliere pacht. Na-
dien is het verschil alleen maar groter 
geworden. In de hoorzitting waar de 
NMV ook vertegenwoordigd was riep 
het CDA op om er toch samen uit te 
komen. Als de politiek moet beslissen 
trekken wij volgens hen aan het kort-
ste eind. De VVD wil helemaal geen 
pachtwet meer en vindt dat de pach-
ter en de verpachter mans zat zijn om 
de pachtprijs samen te bepalen. De 
PVDA heeft nog nooit wat met boeren 
gehad, dus daar hoeven wij ook niets 
van te verwachten.  De NMV vindt dat 
de pachtprijs moet bepaald worden 
door het opbrengend vermogen van 
de grond.  Dit was 25 jaar geleden 
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ook zo.  Elk perceel had toen een pro-
ductiewaarde cijfer. Dat de verpach-
ter nooit tevreden is met de pacht-
prijs komt doordat zij de belasting-
vrije waardestijging van de grond niet 
meenemen.

Het is te zot voor woorden dat on-
danks de slechte melkprijs de pacht-
prijs per 1 juli weer met 10 tot 25% 
verhoogd worden. Op het noordelijk 
weidegebied komen we dan al op € 
811,80 per ha en in de ijsselmeerpol-
ders al op € 1291,40 per ha.  En dat 
noemt men inkomensafhankelijk.

Overige vragen

Kun je iets vertellen over jullie 
melkveebedrij?
Ik heb samen met mijn vrouw Alie een 
melkveebedrijf  op het Kampereiland.
Dit is een uniek gebied van 4700 ha 
pachtgrond ondergebracht in een BV, 
waarvan de gemeente Kampen de eni-
ge aandeelhouder is. Van dit gebied 
pachten wij 33 ha, waarop wij 70 koei-
en melken. De gebouwen zijn eigendom 
maar staan wel op recht van opstal.

Mijn vader is in 1956 hier tussen ge-
plaats op een bedrijf van toen 16 ha. 
Mijn opa was toen stadsboer in de 
stad Kampen en moest daar zijn be-
drijf beëindigen. De afgelopen 25 jaar 
hebben wij de mogelijkheid gehad om 
langzaam te groeien.
s ‘Winters staan onze koeien op een 
grupstal, dik in het stro. Wij heb-
ben in 1993 de oude grupstal gere-
noveerd en er 20 meter bij aange-
zet. De standplaatsen zijn nu 133 cm 
breed en 175 cm lang. Speenbetrap-
ping zoals vroeger komt nu niet meer 
voor. We hebben een vrij oude vee-
stapel. De gem. leeftijd bij afkalven is 
5 jaar en 7 maanden. Hieraan kun je 
zien dat een grupstal niet slecht hoeft 
te zijn voor het welzijn van de koeien.  
De dierenarts gaf aan dat, als hij koe 
was hij dan het liefst bij ons op stal 

zou willen staan. De koeien worden 
gemolken met melkapparaten voor-
zien van melkmeting en automatisch 
afname. Zomers lopen de koeien dag 
en nacht buiten en melken wij in een 
visgraad 2 x 6. Hier hangen dezelfde 
melkapparaten die we s ‘winters op de 
grupstal gebruiken.  De wachtruimte 
is voorzien van een voerhek, zodat we 
gemakkelijk mais kunnen bijvoeren.

Daarnaast is mijn vrouw Alie ook nog 
als ZZPer werkzaam in de kraamzorg.

Wat zijn volgens jou op dit mo-
ment de grootste problemen in de 
melkveehouderij?
Door het wegvallen van het melk-
quotum zijn veel boeren ervan over-
tuigd dat er een nieuwe begrenzing 
komt. Ze houden daarom zoveel mo-
gelijk koeien aan om niet buiten de 
boot te vallen.  Daardoor komt er zo-
veel melk, dat de melkprijs flink om-
laag gaat. Ondanks dat de melkprijs 
in 2014 best goed was, hoor je van 
accountant al dat 20%  betalingspro-
blemen heeft. 

Waar zijn we in Nederland mee bezig? 
We kunnen wel allemaal willen verdub-
belen.  Levert  dit  buiten veel meer 
werk ook een hoger inkomen op?

Wel vind ik dat de afspraken die in het 
verleden over stikstof en fosfaat ge-
maakt zijn, niet meer van deze tijd 
zijn. Deze zijn te ver terug gebracht. 
Deze afspraken zijn overigens toen 
niet door de NMV gemaakt. Persoon-
lijk denk ik dat Nederland echt een 
land is voor gezinsbedrijven.

Waarom ben je lid van de NMV ge-
worden?
Hier word je gehoord. Op de ALV en 
de regiobijeenkomsten krijgen de le-
den de kans om hun ideeën kenbaar  
te maken. De NMV heeft een luiste-
rend oor. Ook werkt de NMV niet met 
beleidsmedewerkers maar met vee-

NMV-lid in de spotlight
Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan 
de hand van zes vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stok-
je door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Lammert van Dijk aan 
de beurt. Hij heeft het stokje gekregen van Harm Wiegersma
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houders die opkomen voor de belan-
gen van de leden, omdat het  ook over 
hun eigen portemonnee gaat, laten ze 
zich niet zo gemakkelijk afschepen. 
De bestuursleden zijn ondernemers 
en zitten niet in het bestuur als aan-
loop voor een baantje hogerop.

Waar moet de NMV zich vooral op 
richten / mee bezig houden?
Inkomen, daar draait het om.
Alle zaken die ons inkomen bepalen 
horen bespreekbaar gemaakt te wor-
den en indien mogelijk aangepakt te 
worden. Ook provinciaal proberen we 
steeds meer op te pakken, maar ko-
men we veehouders tekort die ons 
willen bijstaan.

Aan wie wil je dit estafette stokje 
doorgeven en welke vraag wil je 
hem/haar stellen?
Herman Zonderland.

Herman, hoelang duurt het nog voor-
dat wij weer meer mest van onze die-
ren op onze eigen manier mogen aan-
brengen? 

Onderzoeken wijzen toch uit dat we 
gezien de opbrengsten de grond uit-
mergelen?

VAN DE VOORZITTER

Bedrijfsopvolging
Als nieuwe voorzitter van de NMV 
kreeg ik van Dirk-Jan Schoonman tij-
dens de Algemene Ledenvergadering 
op dinsdag 7 juli 2015 de voorzitters-
hamer overhandigd. Maar toen ik van-
morgen met deze column begon be-
greep ik dat ik niet ook zijn pen heb 
gekregen. Ik besefte meteen dat die 
van mij misschien wel iets anders zal 
schrijven. Zo is het op onze bedrijven 
vaak ook het geval. Als ouders hun 
bedrijf overdoen aan hun kinderen is 
daar vaak al een periode van samen-
werken in maatschap en al dan niet in 
loondienst aan voorafgegaan. Als Lan-
delijk Bestuurder bij de NMV heb ik zo 
vier voorzitters meegemaakt. Ze had-
den allemaal hun eigen stijl en inhoud. 
Als ik zo vrij mag zijn wil ik ieder met 
een voor hem kenmerkende eigen-
schap karakteriseren. Gerrit Roos is 
na het vertrek van Jan Kees Vogelaar 
de voor de NMV zo belangrijke ver-
bindende factor geweest. Hierna werd 
de hamer doorgegeven aan Peter ten 
Hoeve, een groot debater. Samen met 
Sieta van Keimpema heeft hij door het 
hele land gereisd. Dit heeft geresul-
teerd in de oprichting van de DDB. Na 
Peter kwam Hans Geurts, die in mijn 

Maar het kan niet zo zijn dat bepaal-
de diergroepen zoals geiten en paar-
den hiervan zijn vrijgesteld. Ook plei-
ten wij voor het verhandelbaar maken 
van de fosfaatrechten tussen alle sec-
toren. Wij zijn van mening dat hier-
door veel knelgevallen kunnen worden 
voorkomen. Als grondgebonden sec-
tor hebben wij nog latente mest-plaat-
singsruimte. Daar bovenop komt nog 
de regionale kringloop in de twintig ki-
lometer-zone. Deze ruimte willen we 
als sector kunnen benutten. De NMV-
slogan “Inkomen daar draait het om” 
is wat mij betreft nog steeds erg actu-
eel. Ik hoop dan ook van harte dat u 
met mij zult zeggen: “NMV, juist nu!”. 
Verder hoop ik dat ik als uw voorzitter 
een goede NMV-bedrijfsopvolger mag 
zijn. Mijn stijl zal anders zijn dan die 
van mijn voorgan-
gers, maar aan in-
zet zal het mij ze-
ker niet manke-
ren.
Harm 
Wiegersma, 
voorzitter NMV

optiek meer een strateeg was. Hij 
schreef het rapport “Afschaffing van de 
melkquotering; een historische vergis-
sing”, waarin hij pleitte voor een flexi-
bele quotering al naar gelang de markt 
kon trekken. Nadat Dirk-Jan Schoon-
man als vice-voorzitter tot het Dage-
lijks Bestuur was toegetreden, brach-
ten ze samen de Faire Melk naar de 
winkelschappen. In tegenstelling tot 
het buitenland is de Faire Melk hier 
echter geen succes geworden. Na-
dat Dirk-Jan voorzitter was geworden 
heeft hij dit project dan ook beëindigd. 
Na de opheffing van het Productschap 
Zuivel en de oprichting van ZuivelNL 
heeft hij de NMV-belangen ook hier 
behartigd. Verder heeft hij er mede 
voor gezorgd dat na het verdwijnen 
van het melkquotum de notitie Grond-
gebonden veehouderij door de Twee-
de en Eerste Kamer werd aangeno-
men. Na de ammoniakdiscussie houdt 
nu het fosfaatplafond de gemoede-
ren flink bezig. De invoering van fos-
faatrechten is een gevolg van het door 
Brussel opgelegde fosfaatplafond. Dat 
de NMV het sectorale fosfaatplafond 
niet erkent wil niet zeggen dat wij niet 
willen meewerken aan een oplossing. 
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MAINEnergie heeft inmiddels 
veel NMV-ers als vaste klant. De 
kracht van MAINEnergie zit in 
het persoonlijke contact en het 
vertrouwen van de klant. Als u 
klant wordt bij MAINEnergie 
profiteert u van onze scherpe ta-
rieven en onze overstapservice. 
Wij nemen alle administratieve 
rompslomp uit handen en verzor-
gen de totale, naadloze overstap. 
Hierdoor blijft u te allen tijde ver-

zekerd van levering van stroom en 
gas.

Wilt u net als vele andere col-
lega-bedrijven profiteren van 
scherpe energietarieven? 
Neem dan contact op met het 
Sales team van MAINEnergie. U 
kunt ons telefonisch bereiken op 
088 - 08 09 000 of per e-mail via 
sales@mainenergie.nl.

Wilt u een goed inkomen behouden?
Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt?
Wilt u dat uw mening gehoord wordt?
                                   

Word lid van de NMV! 
Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen.

Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er 
een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar 
lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. 
Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en 
de NMV-bodywarmer!

Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook 
een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretari-
aat, tel. 06-21322313 of via onze site www.nmv.nu.
De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kos-
ten € 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen  
€ 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL

De NMV voor en door melkveehouders.
Uw inkomen en belang is onze prioriteit! 
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17 aug
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

21 september
NMV-bestuursvergadering om 
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk

Op de NMV-site www.nmv.nu
vindt u actueel nieuws.

Secretariaat NMV

Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten

tel. 06 213 22 313

email info@nmv.nu

www.nmv.nu

Contactpersonen NMV

Groningen:

Steef Pronk, De Wilp, 0594-642922

Drenthe:

Johan Inberg, Koekange, 0522-451125

Friesland:

Harm Wiegersma, Rinsumageest,

0511-421083

Flevoland:

Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630

Noord-Overijssel:

Lammert van Dijk, Kampen, 06-10634335

Oost-Nederland:

Marion Logtenberg, Baak, 0575-441504

Rivierengebied:

Peter van Beest, Lienden, 0344-662334

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:

Noord-Holland Noord:

Sjaak Ruyter, Schagen, 0224-297156

Gooi- en Vechtstreek:

Jan Galesloot, Weesp, 0294-253447

De Ronde Venen:

Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997

Krimpenerwaard en Lopikerwaard:

Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588

Zuid-West:

Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd,

0165-317667

Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant:

Hans Geurts, Veulen, 0478-541592

U kunt zich aanmelden als lid of informatie 

aanvragen via de contact personen of bij het 

NMV-secretariaat.

Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Agenda FOTOWEDSTRIJD 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De dagen worden warmer. De hoeveelheid werk 
op de boerderij gaat naar het jaarlijkse hoogtepunt. Laat zien 

wat het boerenleven inhoudt. Breng in beeld welke 
werkzaamheden dagelijks op een boerderij worden verricht.

Kortom, doe mee met de tweede ronde in de NMV fotowedstrijd!

Zomer, werk op de boerderij

De uiterste inzenddatum is 15 augustus 2015.
Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachti-
ge, weersbestendige vergroting van hun eigen foto. Deze ver-
groting wordt door de NMV beschikbaar gesteld voor de mooiste, 
origineelste inzending. U kunt deelnemen door uw foto per e-mail 
op te sturen naar het secretariaat van de NMV via info@nmv.nu of 
via WeTransfer.nl (voor grote bestanden). Op deze fotowedstrijd 

zijn algemene voorwaarden van toepassing.


