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Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond
In dit nummer:

NMV-congres
“Zuivelbeleid met toekomst”:
zienswijzen verschillen
De Nederlandse Melkveehouders Vakbond kijkt terug op een geslaagd congres “Zuivelbeleid met toekomst” dat zij 17 januari jl.
in Montfoort organiseerde. Ruim honderd belangstellende melkveehouders, beleidsmakers en andere bij de melkveehouderij betrokkenen waren aanwezig. Centrale vraag was: “Welk beleid is nodig voor
een duurzame melkveehouderij met redelijke inkomens?”. Eens te
meer werd duidelijk dat hierover verschillend wordt gedacht.
Dagvoorzitter Gerrit Roos verwelkomde de aanwezigen en introduceerde
één voor één de vier verschillende sprekers. Een korte samenvatting.
Ronald Laperre: Het EU-zuivelbeleid op weg naar 2020
Ir.
Roald
Lapperre, direc
teur van de pro
grammadirectie
GLB op het mi
nisterie van ELI
beet met zijn le
zing het spits af.
De
topambte
naar vertelde de aanwezigen over
het Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid en over de Nederlandse op
stelling in Brussel bij onderhande
lingen hierover.
Het Europese zuivelbeleid, wat een
onderdeel is van het GLB, moet er
onder andere toe gaan leiden, dat
de overheid een verplichting kan op
leggen dat boeren contracten afslui
ten met zuivelfabrieken, behalve als
de fabriek een coöperatie is. Verder
wil men dat er producentenorgani
saties opgericht gaan worden, en
interbrancheorganisaties. Dat zijn
organisaties waar consument, over
heid, producent, zuivelverwerkers
en retail in zijn vertegenwoordigd.
Deze organisatie zou voor transpa
rantie in de prijsopbouw in de keten
moeten gaan zorgen.
Ook lichtte hij de Nederlandse op
stelling in Brussel toe. Enkele pun
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ten hieruit:
 Nederland wil geen productiebe
perking na 2015.
 Nederland wil dat de marktoriën
tatie uitgangspunt is en verwacht
dat de concurrentiepositie hier
door versterkt zal worden.
- Nederland pleit voor afschaffing
van de exportsubsidies na 2013.
 Coöperaties moeten hun uitzon
deringspositie behouden.
 Nederland is niet enthousiast over
verplichte herkomstetikettering.
 Nederland blijft voorstander van
een zachte landing.
Martin Haab: Afschafﬁng van de
melkquotering in Zwitserland,
een succes?
Speciaal
voor
het NMVcongres
was de voorzitter
van de Zwitserse
melkveehouders
vakbond (BIGM)
Martin Haab naar
Nederland geko
men om te ver
tellen over de in Zwitserland op
gedane ervaringen met een vrije
melkmarkt. De melkquotering is in
Zwitserland twee jaar geleden afge
schaft. De Zwitserse overheid ver
kondigde bij de afschaffing in 2008,

- Alarmerende ontwikkelingen
in Frankrijk
- NMV-belangenbehartiging
met betrekking tot de
beheersing van BSE
- Stikstofconvenant Gelderland
ondertekend

dat “de Europese consument zit te
wachten op onze Zwitserse kaas”.
Het resultaat van “het verwijderen
van het hek om Zwitserland” zou de
melkveehouders in dat land alleen
maar voordelen opleveren.
De realiteit bleek heel anders. Sinds
de afschaffing van de quotering in
Zwitserland is de export van Zwit
serse kaas nauwelijks toegenomen
terwijl de kaasimport met voorna
melijk goedkope kaas met 20% is
gestegen. Het direct voelbare resul
taat voor de Zwitserse melkveehou
ders is een daling van de melkprijs
met 25%, terwijl de marges voor de
industrie stegen.
Terwijl in Europa de melkprijs na het
dramatische niveau van 2009 weer
is gestegen, heeft de melkprijs zich
in Zwitserland niet hersteld.
Onlangs is een door parlementariër
Aebi ingediende motie waarin gere
geld is dat de melkveehouder moet
kunnen meebeslissen over de tota
le melkproductie door de Zwitserse
Tweede Kamer aangenomen. Wan
neer de Eerste Kamer het voorstel
goedkeurt, zal de melkproductie in
Zwitserland weer bij wet geregu
leerd zijn.
De motie Aebi gaat uit van een ba
sisproductie die per bedrijf is vast
gesteld. Voor dit vastgestelde volu
me ontvangt de melkveehouder een
gegarandeerde prijs. Wil een bedrijf
in volume groeien dan zijn hiervoor
geen belemmeringen. Wel is het zo
dat de prijs voor deze extra melk
met de markt ﬂuctueert. Dit betekent dat wanneer melk met subsi
die op de wereldmarkt moet worden
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afgezet dit door de veroorzaker van
de overproductie zelf moet worden
betaald
Dr. Tjeerd de Groot: Effecten
van de veranderingen in het EUzuivelbeleid voor de Nederlandse zuivelindustrie
De
nieuwe
directeur van de
Nederlandse Zui
vel
Organisatie
(NZO) dr. Tjeerd
de Groot pleitte in
zijn betoog voor
een verruiming
van de melkpro
ductie: “Maar liefst 20% van het Ne
derlandse melkgeld komt van de we
reldmarkt”. Er is een toenemende
vraag naar zuivel op de wereldmarkt
en gelet op het feit dat West Europa
een zelfvoorzieningsgraad heeft van
109% is het jammer dat de moge
lijkheden om de melkproductie niet
versneld te laten groeien niet wor
den benut aldus De Groot.
Het verhogen van de melkproduc
tie heeft echter in alle Europese lan
den geleid tot sterk schommelende
melkprijzen. In Europa wordt 7%
onder het quotum gemolken, be
halve in Nederland en Denemarken.
Daarom dreigt er voor deze landen
een harde landing.
De NZO vindt een productiegroei als
antwoord op de verwachte groeien
de vraag verantwoord. Een verde
re verduurzaming van de produc
tieketen is hierbij een must om de
toekomst van de voedselproductie
en de economische positie van de
zuivelketen veilig te stellen, aldus
Tjeerd de Groot.
Hans Geurts: Toekomstig EU
zuivelbeleid:
ﬂexibiliteit gewenst
Als laatste spreker
kreeg NMVvoor
zitter Hans Geurts
het woord. Hij ci
teerde artikel 39
van het Europe
se Verdrag van
Lissabon. Hier
in staat, dat het

Europese Gemeenschappelijk Land
bouw Beleid ten doel heeft: “[...]
a) De landbouwbevolking van een
redelijke levensstandaard te ver
zekeren.
b) De markten te stabiliseren.
c) De voorziening veilig te stellen.
d) Redelijke prijzen bij de levering
aan verbruikers te verzekeren.
[...]”
Dit dient ook bij het toekomstig GLB
het uitgangspunt te zijn. Geurts gaf
aan dat het NMVstandpunt is dat
het inkomen van melkveehouders
uit de markt moet komen. De melk
prijs dient te bewegen binnen een
bandbreedte van een minimumprijs
op kostprijsniveau en een maxi
mumprijs om vraaguitval te voor
komen. Door middel van een ﬂexibilisering van de melkquotering
kan deze doelstelling worden gere
aliseerd. De NMV wil een systeem
waarbij kan worden ingespeeld op
elke situatie, aangezien de ontwik
keling van de vraag moeilijk te voor
spellen is. Regulering van de markt
blijft daarom na 2015 noodzakelijk,
aldus Geurts.
De NMV is positief over de door EU
commissaris Ciolos in het GLB ge
formuleerde doelstellingen. Minder
is zij te spreken over de wijze waar
op de EU de doelstellingen wil be
reiken. De voorgestelde mogelijk
heden aan melkveehouders om zich
te bundelen in producentenorgani
saties waarborgt de positie van de
producent in de contractonderhan
delingen onvoldoende. De branche
organisaties zoals deze door Cio
los zijn voorgesteld, zorgen niet
voor een stabiele kostendekkende
marktprijs.
De EMB heeft daarom voorgesteld
de brancheorganisatie om te vor
men tot een monitoringsinstituut
dat ervoor zorgt dat het aanbod
wordt afgestemd op die hoeveelheid
melk die voor een kostendekkende

prijs is af te zetten. In dit monito
ringsinstituut reguleren de melk
veehouders samen met retail, con
sumenten, overheid en de zuivelin
dustrie de markt. Hiermee kan stu
ring op de korte en de lange termijn
worden geregeld.
STURING OP DE KORTE TERMIJN
• Als melkprijs onder de ondergrens
zakt:
 toepassen interventies (boter en
melkpoeder opslaan)
 het leasen van productierechten
• Als melkprijs boven de boven
grens komt:
 interventievoorraden terug op de
markt brengen
 productierechten verruimen
OP DE LANGE TERMIJN
• Zolang de quotering bestaat:
 enkele malen per jaar productie
rechten aanpassen aan de te ver
wachten vraag
• Na afschaffing quotering:
 bindende afspraken met de melk
fabrieken over de melkprijs en
de hoeveelheid die hier op afge
stemd moet worden
Door deze ﬂexibele regulering wordt
het GLB veel goedkoper, inkomens
toeslagen zijn dan niet meer nodig.
Na de pauze ontspon zich een de
bat waarbij o.a. bleek dat de spre
kers aan het woord duurzaam en in
novatief geen eenduidige betekenis
konden geven. De voorzitters Haab
en Geurts gaven aan dat een klein
schalig melkveebedrijf evenzeer in
novatief of duurzaam kan produce
ren als een bedrijf dat zijn productie
fors heeft laten groeien. Lapperre
en De Groot daarentegen waren van
mening dat met name de bedrijven
die hun productie de komende ja
ren op een innovatieve en duurza
me manier weten op te voeren een
gezonde toekomst tegemoet gaan.
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Alarmerende ontwikkelingen in Frankrijk

Melkleveringscontracten
nu al verplicht; Franse boer
kan geen kant meer op
Vooruitlopend op de voorstellen van landbouwcommissaris Ciolos
ten aanzien van zuivelorganisaties en melkleveringscontracten
heeft de Franse minister van Landbouw op 31 december jl. contracten tussen melkveehouders en melkverwerkers wettelijk verplicht gesteld. De Franse overheid is niet van plan eerst af te wachten wat hierover in de EU nog zal worden besloten. Een rampzalige
ontwikkeling voor de Franse melkveehouders.
De melkfabrieken zijn verplicht om
uiterlijk 1 april a.s. hun melkleve
ranciers een contract voor te leg
gen. De fabriek die dat niet doet,
betaalt per leverancier € 75.000
boete. De melkveehouder die op die
datum geen contract heeft onderte
kend, ziet zijn melk vanaf juni niet
meer opgehaald worden. De con
tracten hebben een looptijd van 5
jaar. In het contract worden onder
andere de hoeveelheid, kwaliteits
eisen en een indicatie van de prijs
vastgelegd. Daarbij dient opge
merkt te worden dat zowel te weinig
leveren als overschrijding van de le
veringshoeveelheid beboet worden.
De boer is dus verplicht te leveren,
daarentegen zijn de melkfabrieken
niet meer verplicht om de melk af
te nemen.
De indicatieve prijs wordt voor 40%
bepaald door de boter en melkpoe
derprijzen, daarnaast wordt geke
ken naar de kaasprijs en de melk
prijs in Duitsland. Hieruit spreekt
geen enkele ambitie van de verwer
kers om een fatsoenlijke, kosten

dekkende melkprijs te betalen.
Aanvankelijk zou in Frankrijk de op
richting van producentenorgani
saties (PO’s) voor de melkveehou
ders ook wettelijk geregeld worden,
maar dat is nog altijd niet gebeurd.
Het is duidelijk geworden dat de
Franse melkveehouders in alle op
zichten aan het kortste eind hebben
getrokken.
Deze onverkwikkelijke gang van za
ken heeft de Franse leden van de
EMB (OPL en APLI) ertoe gebracht
om zo snel mogelijk een PO op te
zetten, het Office du Lait. Daarmee
willen zij de melkveehouders bun
delen om op gelijkwaardige wijze te
kunnen onderhandelen met de zui
velverwerkers over de contracten.
De onvrede onder Franse melkvee
houders is groot. Volgens de be
richten worden de OPL/APLIbijeen
komsten druk bezocht. Ook de EMB
zelf legt zich niet neer bij deze ont
wikkelingen, evenals DDB en NMV,
die de Franse ontwikkelingen actief
onder de aandacht brengen bij de
Nederlandse en Europese politici.

NMV
sympathiseert met
varkenshouders van

Naar aanleiding van de acties van
varkensboeren van de NVV op
18 januari jl. heeft de NMV een
persbericht naar buiten gebracht:
“De NMV heeft alle begrip voor de
acties van gisteren van de NVV.
Doordat de primaire producent
als sluitpost in de keten wordt
behandeld en alle risico’s bij hun
worden neergelegd, ontvangen
zij bijna nooit een fatsoenlijke,
kostendekkende prijs voor hun
producten. Doordat de stijging
van de voer- en mestprijzen
samenvalt met een daling van
de varkensprijzen staan de
varkenshouders in feite met de rug
tegen de muur.
Net als de NVV pleit de NMV voor
een eerlijke verdeling van de marge
in de keten. Dat is alleen mogelijk
door een betere regulering van de
markt, waardoor de macht in de
keten ook beter verdeeld wordt.”
De NMV is tevreden dat
staatssecretaris Bleker naar
aanleiding van de acties besloten
heeft om vanwege de nijpende
situatie waarin de varkenshouderij
nu verkeert, net als in de
melkveehouderij in 2009, een
High Level Group in te stellen om
de varkensmarkt te onderzoeken
en voorstellen te doen voor
een rendabele en duurzame
varkensvleesmarkt.

Europese Commissie peilt de mening over het GLB laat uw mening horen via internet
Middels een enquête op internet nodigt de Europese Commissie belanghebbende partijen uit haar mening te ge
ven over de hervormingsvoorstellen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Wanneer u in de gelegenheid bent om deel te nemen aan deze enquête ga dan naar:
www.ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CAP2020n&lang=en
Hoe vaker onze mening over het GLB in de resultaten van de enquête terugkomt, hoe groter de kans dat de
Commissie deze zienswijze respecteert en meeneemt bij de definitieve invulling van het toekomstig GLB.
Dus neem even de tijd en laat uw stem horen! Er is ook een rechtstreekse link naar het onderzoek te vinden op
onze website: www.nmv.nu.
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NMV trekt de aanpak van salmonella door
Nederlandse zuivelondernemingen in twijfel
De NMV is sceptisch over het door de zuivelondernemingen geïnitieerde plan van aanpak om het salmonellaprobleem beheersbaar
te maken. Bij deze aanpak wordt de verantwoordelijkheid te veel
bij de melkveehouder neergelegd, zonder dat de feitelijke oorzaak
van het probleem en de verspreiding ervan, voldoende duidelijk is.
Aan de rol die externe bronnen spelen bij de besmetting en overdracht besteedt de aanpak nauwelijks aandacht, terwijl niet uitgesloten kan worden dat de primaire besmettingsbron buiten het
melkveehouderijbedrijf moet worden gezocht.
De NMV acht het feitelijk onjuist
om, zolang de werkelijke oorzaak
van salmonellabesmettingen en
de overdracht ervan onbekend is,
melkveehouders een inspannings
verplichting op te leggen om het
probleem te beheersen. Het is in
het belang van de hele sector dat
eerst wordt vastgesteld welke be
smettingsbronnen er bij salmonel
la worden onderscheiden en hoe de
ziekte wordt verspreid. Pas wanneer
dit bekend is, kunnen er effectieve
maatregelen worden getroffen.

Het is overigens ook onduidelijk
hoever de inspanningsverplichtin
gen gaan en welke kosten door een
individuele melkveehouder gemaakt
moeten worden. Als een zwaar be
smet bedrijf een groot aantal run
deren moet ruimen, kan dit zeer
veel geld gaan kosten. De NMV is
het hier niet mee eens. Het is bo
vendien onduidelijk of de inspannin
gen wel tot resultaat leiden. Er kan
niet van melkveehouders gevraagd
worden structureel runderen te rui
men zonder dat er zekerheid is over

de effectiviteit van de maatregel.
Het betreft bovendien een ziekte
die bij een goede behandeling van
boerderijmelk geen probleem ople
vert voor de consument. Ook daar
om is een dergelijke ingreep niet
gerechtvaardigd.
De NMV heeft inmiddels in een brief
aan de Nederlandse Zuivel Organi
satie haar twijfel over het gevolg
de plan van aanpak geuit. Ook heeft
zij aan de in de NZO verenigde zui
velondernemingen een aantal kriti
sche vragen gesteld over de te ver
wachte resultaten van het gevoerde
beleid, de salmonellaaanpak in de
ons omliggende landen en de relatie
tussen externe bronnen en de over
dracht en besmetting van salmonel
la. De NMV is nog in afwachting van
de antwoorden van de NZO.

Q-VIVE: Q-koortsonderzoek ook
onder melkveehouders
Verschillende leden zijn benaderd om mee te doen aan het Q-VIVE
onderzoek. Dat is een groot onderzoek naar Q-koortsbesmetting bij
vee, veehouders en in de bedrijfsomgeving, dat wordt uitgevoerd
door het RIVM, de GD, LTO en AMPHI. In het onderzoek worden
niet alleen meer dan 300 schapen- en geitenhouderijen geïncludeerd, maar streeft men er ook naar om 296 melkveehouderijen te
onderzoeken (bron: www.academischewerkplaatsamphi.nl).
Zowel het gezin van de melkveehouder als de tankmelk zullen worden onderzocht.

De deelnemer aan het onderzoek
geeft tegelijk toestemming voor
eventueel toekomstig onderzoek
van de tankmelk naar ”andere ziek
teverwekkers”. Het is niet duide
lijk hoe lang de tankmelkmonsters
worden bewaard en op welke ande
re ziekteverwekkers nog zou kun
nen worden getest.

te zeggen heeft, en beleid op korte
termijn kan veranderen.
Alle
tankmelkuitslagen
worden
doorgegeven aan de melkveehou
der èn aan de dierenarts. De mel
dingsplicht voor Qkoorts bij vee
geldt op dit moment alleen voor
melkschapen en melkgeiten mèt
ziekteverschijnselen (bron: RIVM),
dus die anonimiteit lijkt (voorals
nog) gewaarborgd.

Elke veehouder moet dus individu
eel zijn of haar afweging maken.
Het kan van belang zijn voor jou en
je gezin om deel te nemen, naast
het maatschappelijke belang. An
derzijds is het zaak om eventue
le consequenties goed te overden
ken, en je desnoods van aanvullen
de (schriftelijke) informatie te laten
voorzien door de onderzoekende
partijen voor je een keuze maakt.

Hoewel wij duidelijk ook het belang
inzien van een dergelijk onderzoek
naar het Qkoortsprobleem in Ne
derland, zijn we tegelijkertijd toch
wat terughoudend over dit verzoek
om deel te nemen. In de begelei
dende brief wordt gesteld dat tank
melkuitslagen nooit maatregelen op
je bedrijf tot gevolg zullen hebben.
Uit het verleden weten we echter
dat ook de overheid hier iets over
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Vraag van een lid

?

Graag zou ik wat meer duidelijkheid willen over
de nieuwe regels van dieselolie-opslagtanks.
Wat ik gehoord heb is dat je een nieuwe tank
ook nog moet laten keuren, zijn de regels per
gemeente gelijk en wanneer gaan de nieuwe
regels in?

Aanvankelijk was op landelijk niveau bij wet geregeld dat alle dieselolie
tanks die ouder zijn dan 15 jaar voor 1 juni gesaneerd moesten worden.
Medio januari kwam het bericht dat een aantal gemeenten heeft besloten
de handhaving op de renovatie van tanks van voor 1996 voorlopig op te
schorten tot 1 januari 2015. Het is daarom goed bij uw gemeente te in
formeren naar de regels die voor u van toepassing zijn.
Onafhankelijk van de gemeente waarin u woont, dient er bij installatie
van een nieuwe tank een - tankcertificaat en een - installatiecertificaat
afgegeven te worden.
Om de 15 jaar dient er door een Kiwaerkend bedrijf een uitwendige keu
ring uitgevoerd te worden. Dit is niet nieuw en zal ook wanneer de pu
blicatiereeks gevaarlijke stoffen 30 (vloeibare brandstoffen) van kracht
wordt niet veranderen. Er is een landbouwbesluit dat bepaalt dat oudere
tanks van voor 1 juni 1996 tot 1 juni 2011 gebruikt mogen worden. Een
aantal gemeenten heeft inmiddels besloten van dit besluit af te wijken.
Tanks ouder dan 15 jaar hebben vaak geen inspectieopening die nodig is
voor het keuren van de tank. Beschikt u over een dieselolietank waarin een
inspectieopening aanwezig is, die vijftien jaar of ouder is dan kunt u over
wegen de tank door een Kiwaerkend be
drijf te laten keuren om zo de investering
in een nieuwe tank uit te kunnen stellen.
Verstandig is in dat geval wel dat u vooraf
een prijs voor het herkeuren van de tank
opvraagt. Voor het keuren moet de tank
namelijk leeg en schoon zijn en de keuring
neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Een
nieuwe tank kan in sommige gevallen zelfs
goedkoper zijn dan een keuring.

NMV-actueel
0301
0401
0401
0501
1201
1401
1701
18-01
1901
1901
1901
2001
2001
2601

De faire melk overleg met de EMB te Keulen.
Gesprek met mevr. van Veldhoven, woordvoerder landbouw
D66 te Den Haag.
Nieuwjaarsreceptie Productschap Zuivel te Scheveningen.
Overleg werkgroep De faire melk te Emst.
ABCbijeenkomst te Utrecht.
Overleg met de Bond van Waaghouders te Arnhem.
Gesprek met NAJKbestuurders Wilco de Jong en Jurgen
Veron te Nijkerk.
NMV-congres Zuivelbeleid met toekomst te Montfoort.
Gesprek met Tweede Kamerleden mevr. Jacobi (PvdA) en dhr.
Grashoff (Groen Links) te Den Haag.
Overleg Stichting Veemarkt Purmerend.
Overleg met provincie Gelderland over het stikstofconvenant
te Arnhem.
Ondertekening Gelders stikstofconvenant te Arnhem.
Deskundigendag toekomst Nederlandse melkveehouderij,
project Dairyman NoordwestEuropa, WUR te Hengelo.
Gentech bijeenkomst te Kleve.

NMV-belangenbehartiging met
betrekking tot de
beheersing van BSE
In de vorige Koebont kon u lezen
dat de NMV een verzoek bij het
ministerie van ELI had ingediend
om runderen die behoren tot de
geboorte of voedercohort van
een positief getest BSEdier niet
meer meteen te doden voor nader
onderzoek, maar in leven te laten
tot het eind van hun productieve
leven (zie Koebont januari 2011).
Het ministerie heeft geantwoord
dit verzoek niet te zullen inwilli
gen. Het ministerie schrijft te vre
zen voor serieuze exportbelem
meringen naar een aantal landen
buiten de EU indien wordt beslo
ten cohortdieren niet meer te rui
men. “Bovendien gaat het in de
praktijk nog maar om een zeer be
perkt aantal dieren,” aldus het mi
nisterie.
De NMV betreurt deze reactie. In
Duitsland wordt al een aantal ja
ren gebruikgemaakt van de moge
lijkheid die de Europese wet biedt
om af te wijken van het stelselma
tig doden van dieren behorende
tot het voeder of geboortecohort
van een positief getest BSEdier.
De NMV heeft er bij staatssecre
taris Bleker op aangedrongen dat
de, onlangs met terugwerkende
kracht verhoogde, financiële bijdrage over 2010 van de Europese
Unie voor de BSEtest op runde
ren van 5 naar 8 euro bij de melkveehouders terecht komt. Het zijn
immers de melkveehouders die
de kosten voor de BSE test via de
slachterijen betalen. Daarnaast
heeft de NMV het ministerie ver
zocht om de testleeftijd waarop
runderen moeten worden onder
zocht op BSE te verhogen naar 72
maanden. Het in 2001 ingevoerde
verbod op gebruik van diermeel is
in de praktijk zeer effectief geble
ken waardoor het niet langer ge
rechtvaardigd is gezonde slacht
dieren reeds vanaf 48 maanden te
testen op BSE.
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Stikstofconvenant Gelderland ondertekend
In de provincie Gelderland is op 20 januari jl. een convenant getekend om enerzijds de stikstofdepositie uit de veehouderij in Natura
2000-gebieden te verminderen en anderzijds ervoor te zorgen dat
er ook ontwikkelingsruimte komt voor de veehouderij. Ondertekenaars waren de NVV, LTO, de Gelderse Milieufederatie, de Vereniging Natuurmonumenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie
Gelderland. De NMV had een aantal grote bezwaren tegen onderdelen uit het convenant en zowel de voorafgaande onderhandelingen als de beslissing om uiteindelijk toch mede te ondertekenen,
hadden nogal wat voeten in aarde.
Struikelblokken
Het convenant moet een basis vor
men voor een hierna op te stellen
stikstofverordening, die juridisch
bindend zal worden. In deze veror
dening zullen ook specifieke maat
regelen worden opgenomen.
Hoewel de NMV zich kon vinden in
een groot aantal punten in het con
venant, moest er op het laatste mo
ment nog onderhandeld worden
over een aantal onoverkomelijkhe
den. Onze drie belangrijkste bezwa
ren:
● Wanneer de rijksoverheid geen ge
nerieke maatregelen neemt om de
stikstofdepositie terug te dringen,
zal Gedeputeerde Staten provin
ciaal generiek beleid voorstellen.
De NMV gaat niet akkoord met ge
neriek provinciaal beleid, daar dit
kan leiden tot landelijke rechtson
gelijkheid. Generiek beleid dient
landelijk vastgesteld te worden.
● Bij grondgebondenheid staat in
het convenant dat vooruitlopend
op een in ontwikkeling zijnd certificeringssysteem wordt een bedrijfsplan opgesteld, gericht op
de reductie van de stikstofemissie per dierplaats van ten minste 25% ten opzichte van de basis
RAV-normen.
Dit is voor de NMV niet accepta
bel. De NMV vindt dat de gelden
de mestwetgeving gehanteerd zou
moeten blijven bij grondgebonden
heid. Naar onze mening moet de
provincie niet op eigen houtje met
(afwijkende en strengere) mestwet
geving komen, bovendien is dat vol
gens ons juridisch niet houdbaar.

● Bij het hanteren van drempel
waarden gelden 0,5% van de kri
tische depositiewaarde (KDW)
voor betreffende habitattypen en
1% van de KDW voor betreffende
habitattypen in de Rijntakken.
Wanneer veehouderijbedrijven door
uitbereiding of wijziging van de be
drijfsvoering met de totale stikstof
depositie onder de drempelwaar
den blijven, hebben die geen ver
gunning op grond van de Natuurbe
schermingswet nodig.
De NMV is van mening dat wan
neer je zo gaat rekenen met de
KDW, je van de KDW een toetswaar
de maakt. Daarover heeft minister
Verburg al aangegeven dat dat niet
mag, de KDW is hiervoor een veel te
onnauwkeurige maat.
Ook positieve elementen
Toch vindt de NMV dat dit conve
nant, naast de genoemde nadelen,
ook veel voordelen heeft. Dit Gel
derse stikstofconvenant is vele ma
len beter dan dat van Brabant of
Overijssel.
Dat de door de NMV ingebrach
te uitzonderingspositie voor grond
gebonden, weidende bedrijven in
het convenant is opgenomen, vin
den wij bijzonder positief. Bedrijven
die binnen de gebruiksnormen van
de mestwetgeving blijven en geen
mest hoeven af te voeren, kunnen
uitbreiden zonder stalaanpassingen
of verplichte deelname aan stik
stofsaldering. Als een bedrijf meer
grond in gebruik neemt, kan het
dus uitbreiden.
Ook vindt de NMV het belangrijk
dat er knopen doorgehakt worden,
zodat er meer duidelijkheid en ze

kerheid komt voor de landbouw, en
vooral voor die veehouders die wil
len uitbreiden.
Uitkomst van de laatste onderhan
delingen is, dat er een bijlage is
toegevoegd waarin duidelijk uiteen
gezet wordt met welke punten de
NMV zich niet akkoord verklaart, zo
dat dit op een later moment meege
nomen kan worden bij de totstand
koming van de opzet voor de veror
dening. Wijziging van de tekst van
het convenant was niet meer mo
gelijk. In deze uitkomst konden wij
ons vinden, en daarom heeft de
NMV alsnog besloten om het conve
nant te ondertekenen.
Einddoel nog niet bereikt
Toch zal het convenant ons voorlo
pig nog niet van de hoofdpijn ver
lossen, want voordat het beleid in
gevoerd kan worden, zal eerst de
genoemde proviniciale verordening
opgesteld moeten worden. De NMV
betwijfelt of die er snel zal komen
omdat er nog veel werk gedaan
moet worden. Zo zal er een ecologi
sche onderbouwing moeten komen
om duidelijkheid te krijgen wat de
significante effecten zijn en welke
maatregelen nodig zijn om de habi
tatsoorten in een gunstige staat te
krijgen of te houden.
Daarbij zullen de benodigde maat
regelen wel haalbaar en betaalbaar
moeten zijn. Ook voor de “piekbe
lasters” zal een aanvaardbare op
lossing moeten komen.
De NMV is er ook nog niet van over
tuigd dat er inderdaad voldoende
ontwikkelingsruimte gecreëerd kan
worden voor de veehouderijbedrij
ven. Daarbij is het ook van belang
dat er gerekend gaat worden met
betrouwbaarder
rekenmodellen,
vanwege de onnauwkeurigheid van
de KDW.
Er is de NMV toegezegd dat we be
trokken zullen worden bij het opstel
len van de verordening. De NMV zal
zich blijven inzetten, zowel provinci
aal als landelijk, voor een juridisch
houdbaar en vooral een economisch
haalbaar Natura 2000-beleid.
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Perceelregistratie: meldt uw problemen bij de NMV
De Nederlandse Melkveehouders
Vakbond betreurt het dat melkvee
houders verantwoordelijk worden
gehouden voor de juistheid van de
perceelsgegevens. De melkveehou
ders hebben er zelf immers geen en
kele schuld aan dat de perceelsge
gevens niet nauwkeurig genoeg zijn.

informatie met de NMV te delen.
Dat kan via info@nmv.nu of via de
fax: 0344655221. Uw belangenor
ganisatie kan deze informatie dan
meenemen in een evaluatiegesprek
dat zij met Dienst Regelingen over
de perceelsregistratie wil hebben.
Ten aanzien van de perceelsregi

stratie voor 2011 adviseren wij u al
vast de percelen goed na te kijken
en eventueel te verbeteren en niet
te wachten tot de gecombineerde
opgave.
Komt u er niet uit, schroom dan niet
om Het LNVLoket te bellen:
0800-22 333 22.

Inmiddels is met de uitbetaling van
de toeslagrechten een aanvang ge
maakt.
Uit de definitieve beschikking blijkt
hoe Dienst Regelingen de aange
geven wijzigingen in de perceels
oppervlakten in het register heeft
doorgevoerd. Wanneer uw perceels
oppervlakte in de beschikking niet
geheel met de werkelijkheid over
eenkomt, willen wij u vragen deze

VAN DE VOORZITTER
Zwitserland
Vorige week hadden we het NMV
zuivelcongres ‘Melkveehouderij met
toekomst’. Interessante bijeenkomst
met interessante sprekers. De zaal
bleek helaas minder geschikt te
zijn voor een dergelijk congres,
maar ja, daar was op dat moment
niets meer aan te doen. Ik was blij
met de komst van Roald Lapperre,
topambtenaar op het ministerie van
ELI en Tjeerd de Groot, de nieuwe
voorzitter van de NZO. Voor hem
was het zijn eerste publieke optreden
in zijn nieuwe functie, een primeur
dus. Persoonlijk was ik echter het
meest geïnteresseerd in het verhaal
van Martin Haab, de voorzitter van
de Zwitserse melkveehouderbond
BIGM. Ik wist er door de contacten
binnen de EMB natuurlijk wel al
behoorlijk wat van, maar het blijft
leerzaam te horen hoe de afschaffing
van de melkquotering in Zwitserland
verlopen is. En vooral, wat kan de EU
hier van leren?
Wat vooral opviel waren de vele
overeenkomsten tussen de geluiden
die hier nu te horen zijn en hetgeen

in Zwitserland verteld werd in de
aanloop naar de afschaffing. Haab
sprak na Lapperre en constateerde
direct vele overeenkomsten tussen
uitspraken van Lapperre en die van
Zwitserse politici destijds. Er waren
grote kansen op de Europese markt.
500 miljoen consumenten zaten
te wachten op de hoogwaardige
Zwitserse kaas. Nu, een aantal jaren
verder, blijkt dat er ook in andere
Europese landen hoogwaardige
kazen gemaakt worden. Europa zit
helemaal niet met smacht te wachten
op de dure Zwitserse kazen.
Het grootste gedeelte van de extra
melk wordt niet verwerkt in deze
kazen maar in melkpoeder en boter.
Dit ligt nu in grote hoeveelheden
opgeslagen en kan alleen met
exportsubsidies geëxporteerd worden.
Andere overeenkomst is dat ook
in Zwitserland de melkveehouders
zich hebben kunnen bundelen in
producentenorganisaties. Dit heeft
absoluut niet geleid tot afstemming
van het aanbod op de vraag en
redelijke melkprijzen. De melkprijs is
blijven dalen en ligt nu op een voor

Zwitserland absoluut dieptepunt.
Hier kunnen de melkveehouders en
zeker de bergboeren het absoluut
niet voor doen.
Door de aanname in het Parlement
van de motie Aebi is er toch weer wat
licht aan het einde van de tunnel.
Men probeert nu met een systeem
met A, B en Cmelk in ieder geval
voor de Amelk (af te zetten binnen
Zwitserland) een kostendekkende
melkprijs te realiseren. Uiteraard mag
dit dan niet door de B of Cmelk
onderuit gehaald worden. Het
systeem functioneert in ieder geval
nog lang niet naar behoren en op
dit moment is onzekerheid
troef. Iedere maand
verandert er wel weer iets.
Ik hoop nu maar dat de
EU de ontwikkelingen in
Zwitserland aandachtig
blijft volgen en niet
in dezelfde valkuilen
stapt.
Hans Geurts,
voorzitter NMV
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Agenda
3 februari
NMVledenbijeenkomst met inlei
ding van mr. Tineke Groot van
notariskantoor Tineke Groot te
Oisterwijk om 13.00 uur in ’t Draai
boompje, Moergestel.
10 februari
NMVledenbijeenkomst met inlei
ding van notaris mr. E. ten Brinke
van Ligne Netwerk Notarissen te
Oud Gastel om 13.00 uur in café
Stroop, Bosschenhoofd.
21 februari
NMVbestuursvergadering
om
20.00 uur in De Schakel, Nijkerk.
Op de NMV-site www.nmv.nu vindt
u actueel nieuws.

Adressen NMV
Secretariaat NMV
Tabaksland 73, 4031 MH Ingen
tel. 0344655336 / fax 0344655221
email info@nmv.nu
www.nmv.nu
Contactpersonen NMV
Groningen en Drenthe:
Steef Pronk, De Wilp, 0594642922
Friesland:
Harm Wiegersma, Rinsumageest, 0511-421083
Flevoland:
Laurens van Bavel, Zeewolde, 036-5228630
Noord-Overijssel:
Ronald van der Scheer, Kamperveen,
06-53398247
Oost-Nederland:
Marion Logtenberg, Baak, 0575441504
Rivierengebied:
Peter van Beest, Lienden, 0344662334
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost:
Kees Groenestein, Eemnes, 0355313970
Noord-Holland Noord:
Sjaak Ruyter, Schagen, 0224297156
Gooi- en Vechtstreek:
Jan Galesloot, Weesp, 0294253447
De Ronde Venen:
Rene Wahle, Zevenhoven, 06-10648997
Krimpenerwaard en Lopikerwaard:
Chiel Markus, Papekop, tel. 0348-565588
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden:
Teunis Sterk, Hei en Boeicop, 0347342132
Holland-West:
Ard van der Harg, Pijnacker, 0613433540
West-Brabant, Zeeland en Zuidhollandse
Eilanden:
M. Bouwmeester, Bosschenhoofd, 0165317667
Langstraat e.o.:
Frank van Pelt, Oosteind, 0162437955
Midden-Brabant:
Jos Klijs, Tilburg, 0161451717
De Kempen:
Peter Vingerhoets, Diessen, 0135041373
Maaskant:
Pieter Sommers, Elsendorp, 0492-359008
Limburg en Zuidoost-Brabant:
Gerda Huzen, Nederweert, 0495631100
U kunt zich aanmelden als lid of informatie
aanvragen via de contactpersonen of bij het
NMVsecretariaat.
NMV-meldpunt I&R: tel. 06 - 2732 8094
Foto ‘Koebont’: Roeland Koning

Nieuwe informatie Wet
Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION)

MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV
ers als vaste klant. De kracht van MAIN
In de Koebont van december jl. meld
Energie zit in het persoonlijke contact en
den wij u al dat de grondroerdersre
het vertrouwen van de klant. De klant
gel (WION) niet op de agrarische sec
profiteert niet alleen van onze gunstige
tor van toepassing is. Dit betekent dat
tarieven, maar ook van onze ervaren me
agrariërs voor graafwerkzaamheden
dewerkers die u direct aan de lijn krijgt
tot 40 cm diepte geen graafmelding
en uw vragen kunnen beantwoorden.
hoeven te doen. Daarnaast wordt
Als u klant wordt bij MAINEnergie ne
kaartmateriaal voor graafwerkzaam
men wij u alle administratieve romp
heden tot 40 cm door Dienst Rege
slomp uit handen en wij zeggen uw hui
lingen gratis ter beschikking gesteld.
dige contract voor u op. Daarnaast ont
Aanvullend heeft minister Verhagen
vangt u, als lid van het NMV, het NMV
aangegeven dat zolang de WION niet
tarief. Hiermee kunt u zo’n 10 tot 20%
is aangepast het niet melden van
per jaar besparen op uw energienota!
graafwerkzaamheden tot 40 cm diep
Voor meer informatie bel naar MAIN
te wordt “gedoogd” en is een graaf
Energie: 0206653267 of neem contact
melding daarmee niet noodzakelijk.
op met het NMVsecretariaat om even
Ook nu de WION op 1 januari jl. is ge
tuele onduidelijkheden weg te nemen.
effectueerd wordt het gedoogbesluit
voortgezet en blijft het kaartmateriaal
voor agrariërs gratis beschikbaar.
Dit geldt niet voor graafmeldingen die rechtstreeks bij het Kadaster worden
gedaan, hiervoor zal iedereen moeten blijven betalen. Tenslotte heeft de mi
nister aangegeven dat eerder in 2010 bij Dienst Regelingen ingediende aan
vragen voor kaartmateriaal als zijnde niet meer relevant zullen worden aan
gemerkt en derhalve de kaarten niet meer zullen worden verstrekt.

Peter ten Hoeve kandidaat voor Provinciale Staten Fryslân
OudNMVvoorzitter Peter ten Hoeve heeft zich kandidaat gesteld voor de
Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart voor het CDA. Gelet op het feit
dat de zienswijze van Ten Hoeve op de melkveehouderij overeenstemt met
die van de NMV, hebben de leden in de provincie Friesland begin maart de
mogelijkheid er voor te zorgen dat hun belangen in de provincie nog be
ter worden behartigd. Desgevraagd geeft Ten Hoeve aan dat ondernemer
schap, werkgelegenheid, een kleine overheid naast een mooi Fryslân zijn
belangrijkste speerpunten zijn.

Ledenactie
Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waar
in u mee kan denken, praten en beslissen? Word dan nu lid van de NMV: de
sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inko
men en belang centraal staan.
Word nu lid en en ontvang als welkomstgeschenk één van de
prachtige De faire melk-doeken of een NMV-overall.
Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met één van de
welkomstgeschenken. Meer informatie over De faire melk vindt u op: www.
defairemelk.nl. Geef u op bij het NMVsecretariaat, tel. 0344655336 of via
onze site www.nmv.nu.
De NMVoveralls zijn ook te bestel
len. Ze kosten € 29, per stuk, de
verzendkosten bedragen € 7,50.
Verkrijgbaar in de maten 50, 52,
54, 56, 58, 60 en 62.
De overalls zijn ook te bestellen in
kindermaten 116, 128, 134, 140,
158 en 164. De kinderoveralls kosten € 35, per stuk.
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