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Met de komst van de Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 van kracht wordt, zijn veel gemeenten nu al bezig met 
hun omgevingsvisie. Hierin worden de ambities en beleidsdoelen vastgelegd die later de bron worden voor een nieuw 
bestemmingsplan dat straks omgevingsplan gaat heten.
Let er in ieder geval op dat de landbouwkundige functies van grond en gebouwen goed in kaart gebracht worden, omdat 
de stikstofruimte t.z.t. wel in het omgevingsplan behoort te komen.

Natuur
De provincie gaat eigenlijk over natuur en 
juist in het kader van de stikstofcrisis advi-
seren wij u om alert te zijn wat er gebeurt. 
Het is mogelijk dat er al uitbreidingen via 
de omgevingsvisie van uw gemeente aan 
de orde zijn. Provincies maken heel regel-
matig een wijziging van de provinciale om-
gevingsvisie- en verordening. Gemeenten 
hebben dan geen zeggenschap meer over 
de onderdelen uit de provinciale wet zoals 
de aanwijzing van het natuurnetwerk.

RES (Regionaal Energie Strategie)
De zoekgebieden voor zon en wind wor-
den via regionale samenwerkingsverban-
den ontwikkeld en behoren hun plek ook 
in de omgevingsvisie te krijgen. Er gaan 
echter berichten de ronde dat de gemeen-
teraden buiten spel gezet worden door 
het samenwerkingsverband waar het wa-
terschap, de provincie en enkele wethou-
ders in zitten. 

Denk mee / klankbord
Nu zijn bijvoorbeeld gemeenten verplicht 
om voorafgaande aan het eerste ontwerp 
hierover vooraf te klankborden met een 
afspiegeling van de samenleving. Als u 
betrokken wilt worden leert de tijd dat u 
zelf wat onderzoek moet doen naar de 
gang van zaken bij uw eigen gemeente of 
samenwerkingsverband, omdat de com-
municatie over klankbordbijeenkomsten, 

Wees alert op berichten uit uw buurt, 
omgevingsvisie!

hetzij via facebook of een ander medium, 
vaak onduidelijk is of heel kort voor een 
geplande klankbordbijeenkomst gebeurt. 
De meeste bijeenkomsten zijn i.v.m. Coro-
na digitaal. Kijk mee en gebruik zo nodig 
uw lokale netwerk om invloed uit te oefe-
nen over zorglijke ontwikkelingen die u in 
de klankbordfase ziet.

Als gevolg van het Parijs-akkoord en het 
stikstofhoofpijndossier gaan zoekgebie-
den voor wind, zon en natuur een grotere 
rol spelen. Het is van groot belang dat u 
zelf kijkt wat er in uw buurt gebeurt. Bij de 
plannen die al gepubliceerd zijn via ge-
meenten en provincie kunt u veel zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als u nog geen e-mails ontvangt met de 
berichten uit uw buurt, kunt u zich aan-
melden via de navolgende site: www.over-
heid.nl/attenderingsservice
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Vrijwilligers van de stichting Zorg Om 
Boer en Tuinder (ZOB) gaan er echt 
even voor zitten. Aan de telefoon, bij de 
keukentafel of op het erf bij een boer of 
tuinder luisteren ze met oprechte aan-
dacht naar de verhalen van de boer. Ze 
verlenen al luisterend hulp bij soms com-
plexe situaties. 
ZOB staat klaar voor boeren en tuinders 
en hun gezinsleden die een hulpvraag 
hebben. De vragen kunnen persoonlijk 
zijn, betrekking hebben op een relatie 
met vrouw, kinderen of bedrijfsopvol-
gers, fi nancieel of zich bewegen op het 
terrein van plant en dier. Geen situatie is 
gelijk. De een loopt vast in een persoon-
lijke crisis, een ander heeft een confl ict 
met de overheid of weet het door inge-
wikkelde regelgeving even niet meer.  
Belemmeringen proberen de vrijwilligers 
al luisterend en meedenkende een plek 
te geven, zodat de boer of tuinder zich 
weer kan herpakken en zelf de regie 
weer in handen neemt. Ze blijven als ver-
trouwenspersoon met iemand meeden-
ken, totdat de weg vrij is om zelfstandig 

Stichting Zorg Om Boer 
en Tuinder
Zonder rekening, nota nemen van zorgen boeren.

verder te gaan. 
De persoon in kwestie, bepaalt zelf of 
hij of zij hulp wil inschakelen. Vaak is 
dat een worsteling bij problemen die 
zich almaar opstapelen: zal ik hulp vra-
gen of niet? Als iemand die vraag voor 
zichzelf bevestigt, kunnen de vrijwilligers 
van ZOB iets betekenen. Soms komen 
de signalen ook via andere organisaties 
binnen, maar aan de basis van een eer-
ste bezoek of belcontact staat de wens 
van de betrokkene centraal. “We komen 
als we welkom zijn” altijd in overleg, met 
twee ZOB-vrijwilligers.

Zorg om Boer en Tuinder is een pro-
fessionele vrijwilligersorganisatie met 
een landelijke aansturing. Het werk word 

Let op uw VKI!
Op 21 oktober heeft de NVWA een 
brief over VoedselKetenInformatie 
slachtrunderen verzonden aan rund-
veehouders. Hierin is nadrukkelijk 
beschreven wat het belang is van een 
juist ingevuld VKI-formulier.

We weten allemaal dat het niet toege-
staan is runderen voor slacht aan te bie-
den die behandeld zijn met antibiotica 
of andere medicatie waarvan de wacht-
termijn voor slacht nog niet versteken 
is. Vermoedelijk zijn er op slachthuizen 
toch nog met enige regelmaat runde-
ren aangeboden waar de sporen van 
behandeling(en) nog zichtbaar waren. 
Indien bij deze dieren een VKI is inge-
vuld met daarin de verklaring dat er in 
de voorgaande periode van 35 dagen 
het dier niet ziek is geweest of behan-

deld dan wekt dit vragen op. Middels 
de brief van de NVWA wil zij de veehou-
ders verzoeken om de geldende regels 
voor de VKI in acht te nemen. Bij een 
volledig en correct ingevuld formulier 
zijn sporen van behandelingen zoals 
spuitplekken of dikke melkaders te her-
leiden en te verklaren zodat afkeur van 
het te slachten dier minder snel aan de 
orde is. 

Ook behandelingen die niet antibio-
tica zijn registreren

Wat misschien nieuw is voor veel vee-
houders is de verplichting om niet 
enkel de antibiotica behandelingen 
te noteren. Ook behandelingen zoals 
ontwormen of een pour-on behande-
ling tegen vliegen dient doorgegeven 
te worden indien in de laatste 7 dagen 
voor de slacht de wachttermijn van het 

betreff ende middel is verstreken. Maar 
óók de middelen waaraan géén wacht-
termijn voor slacht is toegekend. Bij-
voorbeeld calcium-magnesium infusen, 
homeopathische diergeneesmiddelen 
of de zogenaamde “vrij van registratie-
middelen”. 

Hopelijk gebeurt het niet vaak, toch 
komt het voor dat een behandelde koe 
die niet wil opknappen geslacht moet 
worden. Meestal kan de veehouder met 
de dierenarts wel een afweging maken 
of het dier geschikt is voor slacht. Door 
een volledig ingevuld VKI-formulier aan 
te leveren toon je aan dat in ieder geval 
de wachttermijnen verstreken zijn en 
neem je eventuele twijfels bij de contro-
lerende dierenarts van de NVWA weg. 
Uiteindelijk ligt de verantwoording al-
tijd bij de veehouder!

uitgevoerd in vier regio`s: Noord, Oost, 
Zuid en West. Alle vrijwilligers hebben 
een band met de agrarische sector. Bij-
voorbeeld omdat zij zelf boer of tuinder 
zijn (geweest) of vanwege hun werk-
zaamheden in de agrarische periferie. 
Kortom, allemaal mensen met een groot 
hart voor boeren en tuinders en erva-
ring in het voeren van gesprekken met 
boeren en tuinders. De vrijwilligers van 
ZOB gaan pas na een intensieve cursus 
aan de slag. Ze worden tijdens regionale 
teambijeenkomsten en landelijke bijeen-
komsten gecoacht  en delen veldervarin-
gen. Voordeel van de ZOB-werkwijze is, 
naast de persoonlijke aandacht, de onaf-
hankelijke benadering. De stichting kent 
geen winstoogmerk en is zelf afhankelijk 
van giften en overige bijdragen. In een 
vertrouwde en veilige sfeer willen we 
een vangnet zijn voor mensen die vast-
lopen. Klankborden met vrijwilligers die 
ook in dezelfde sector staan, of hebben 
gestaan, is soms al voldoende. Af en toe 
worden andere experts ingeschakeld, 
maar ook dan zet de betrokkene de eer-
ste stap en volgen wij.
Voor meer info:
www.zorgomboerentuinder.nl.

Heeft u een vraag neem dan contact op met één van onze coördinatoren: 
Regio Noord: Claudia Hooiveld 06 - 22 80 89 25
Regio Oost: Victor Munster     06 - 22 39 56 40
Regio Zuid: Wim Verbeek     06 - 10 82 64 01 
Regio West:   Wim Biemans       06 - 22 50 82 68



Alle in Nederland geleverde melk moet vol-
doen aan de Europese hygiëne- en gezond-
heidsverordening*. Dit in het kader van ex-
portbelangen. Maar op dit moment voldoet 
Nederland niet aan deze eisen. Om die re-
den zijn zuivelverwerkers, dierenartsen en 
de melkveehouderijsector samen op zoek 
gegaan naar een “eenvoudige en robuuste” 
oplossing. Zo is “Koemonitor” ontstaan, de 
opvolger van het oude Koekompas.

Het ontwikkelingsproces van Koemonitor, 
waar ook NMV bij betrokken is geweest, nam 
nogal wat tijd in beslag. Onderdelen als “Koe-
alert, Koedata en Koekompas” werden ontwik-
keld en uitgewerkt. Koealert is het onderdeel 
waar de wettelijke eisen in geregeld moeten 
worden, de rest is bovenwettelijk.

Tijdens dit proces hamerde NMV er keer op 
keer op dat men zich aan het doel moest hou-
den, het wettelijke gedeelte. En dat de Koe-
monitor praktisch uitvoerbaar diende te zijn. 

Maar ook dat zuivelverwerkers de Koemonitor 
niet voortijdig moesten introduceren. Helaas 
kozen zij er voor om dit wel te doen, met de 
huidige commotie als resultaat.

Waar zit nu de pijn?
Uiteindelijk besloot het Centraal Orgaan 
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel 
(COKZ) dat niet de zuivelverwerkers maar de 
Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) de on-
afhankelijke borging moest gaan uitvoeren. 
Daardoor is er een probleem ontstaan. Zowel 
de zuivelverwerkers (via Koealert) als ook de 
SGD (via BGP, is bedrijfs-gezondheidsplan) 
willen het wettelijke deel voor hun rekening 
nemen. NMV is van mening dat alleen de SGD 
de borging van het wettelijke deel kan en mag 
doen. Dit om de onafhankelijkheid te bewa-
ken.

Dubbele kosten melkveehouders
Door het probleem wat nu gecreëerd is ko-
men melkveehouders voor dubbele kosten 

te staan omdat zowel Koealert als BGP uitge-
voerd moeten worden. Daarnaast vergt het 
ook nog eens extra inspanning. Dit alles is vol-
gens NMV onbespreekbaar. De onrust in de 
sector is er niet voor niets. Melkveehouders 
nemen dit niet en zijn het zat. Onze oproep 
aan de zuivelverwerkers is dan ook: “Willen 
jullie draagvlak in de sector en bij de dieren-
artsen behouden, ga dan om tafel en zorg 
voor één wettelijk erkend systeem!” Daarnaast 
blijft NMV erop toezien dat bovenwettelijke 
eisen beloond worden.

Advies aan melkveehouders
Totdat er een oplossing gevonden is door 
bovengenoemde partijen, adviseert NMV om 
het BGP te blijven uitvoeren op het melkvee-
bedrijf, of anders de zuivelverwerker aanspra-
kelijk te houden voor schade in de toekomst. 
Dit om te voorkomen dat de melkveehouder 
uiteindelijk verantwoordelijk gehouden wordt.
*EU verordening 853/2004 en de offi  ciële con-
trole verordening 2017/625

Koemonitor, waar zit de pijn?
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In Engeland heeft links voorrang en 
hebben ze een eigen maatstelsel. Euro-
pees gezien niet altijd handig, dat weten 
we allemaal. Maar ondanks de harmoni-
satie van wereldwijde standaarden be-
staat het nog steeds. Dat het niet altijd 
even slim is weten we inmiddels wel, om 
over het Britse pond en de Brexit maar 
te zwijgen. Ook ons land maakt zich 
schuldig aan afwijkende normen: door 
het toepassen bij het rekenmodel Aerius 
OPS; ‘voor het berekenen van de stikstof-
depositie’, dit in tegenstelling tot wat 
de andere Europese landen toepassen. 
Die gebruiken hiervoor het Europese 
beleidsmodel-Lotus/Emep. Als ons land 
zou overgaan met het toepassen van 
dit model zouden de stikstofdoelen van 
2030 zijn behaald, en het door Neder-
land gecreëerde stikstofprobleem zijn 
opgelost. 

Dat het kan heeft minister Stientje van 
Veldhoven laten zien. Toen bleek dat 
‘bouwend Nederland’ door de strenge 
PFAS-norm van 0,1 stil kwam te liggen 
(aangezien 85% van de onderzochte 
projecten niet aan deze norm kon vol-
doen) heeft ze deze norm opgerekt 
naar 0,8 microgram per kg grond. Met 
deze aanpak van de D66 minister kreeg 

de bouw weer lucht en gaat het RIVM 
volgend jaar komen met een defi nitieve 
waarde. Bij dit trucje heb we niemand 
horen klagen, sterker nog; iedereen 
was blij met de gekozen oplossing. Hoe 
simpel is het dan om het Aerius OPS re-
kenmodel in te ruilen voor het Europese 
model Lotus/Emep.

Het bevreemdt ons dat na anderhalf jaar 
politiek gestuntel tussen het rijk en de 
provincies er nog steeds een stikstofi m-
passe is en dat de partijen nog steeds 
lijnrecht tegen over elkaar staan. Het 
wetsvoorstel dat naar de tweede kamer 
is gestuurd, doet hier niks aan af. Het 
toont nogmaals het gebrek aan politie-
ke creativiteit en bereidwilligheid onze 
landbouwsectoren vooruit te helpen. 
Het is bizar dat we dreigen te worden 
afgerekend worden op schier onhaalba-
re Kritische Depositie Waardes, die niet 
wetenschappelijk gevalideerd zijn. En 
dat dit kabinet die waardes als resultaat 
verplichte normen in wetgeving wil vast-
leggen. Dit is voor NMV volstrekt onac-
ceptabel. Het is een plicht van de over-
heid om op de Natura2000 gebieden 
periodiek te toetsen op de voortgang 
van de desbetreff ende natuurwaarden 
en dit niet over te laten aan de terrein 
beherende organisaties. Dat is nu wel 
het geval, waardoor de slager zijn eigen 
vlees keurt en zo zelf zijn verdienmodel 

zonder kritiek kan uitbreiden.

Het is alweer een jaar geleden dat 
Den Haag volliep met boeren die daar 
hun misnoegen hebben geuit over de 
hele stikstofproblematiek. Ondanks de 
mooie woorden van de minister en van 
sommige leden van de coalitie heb-
ben we nog steeds geen zicht op een 
realistische stikstofwetgeving. Jaarlijks 
verdwijnen duizenden hectares naar de 
bouw, dit dient geen enkel natuurdoel. 
Onze agrarische landerijen zijn de lon-
gen van Nederland. Dat het hier vooral 
gaat om een gevecht om de ruimte is 
nu wel duidelijk. Het is zo januari en dan 
kunnen we de vruchten 
plukken van de brexit, 
dan begint ook hier in 
Nederland de politieke 
verkiezingskaravaan vol 
op te stoom te komen. 
Laten we afrekenen met 
de Engelse toestanden 
en dat niet links of 
rechts maar ga 
voor harmoni-
satie in wet- 
en regelge-
ving. Daar 
profi teert 
zowel boer 
als burger 
van.

Van de voorzitter.. 

Op de Engelse toer.
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femke
Markering
Maak er maar 'Column van de voorzitter' van  (dit is een vaste rubriek, stond er normaal altijd gewoon vast, drie koebonts geleden)En zoals ik al zei de foto klopt ook niet, dat is de foto van Harm, die zetten jullie er ook altijd standaard bij? alos je die niet meer hebt moet je het zeggen, want dan moet ik die foto even opzoeken die er normaal gesproken in staat...

femke
Markering
als we toch nog even bezig zijn, wil je dit dan vetdrukken?

femke
Notitie
deze foto bedoel ik

femke
Notitie
misschien dan nog de bovenste twee logo's even in het midden uitlijnen zodat linker lege vlak niet zo leeg is? Dit is het dan wel...
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NMV-
informatie

Secretariaat NMV
Krachtighuizerweg 28
3881 PD Putten
Tel: 06 213 22 313
E-mail info@nmv.nu
Website: www.nmv.nu
Twitter: @NMVnieuws

Contactpersonen per provincie

■ Drenthe:
Evie Waninge, Dwingeloo
0521 591468 - drenthe@nmv.nu
■ Flevoland:
Herman Zonderland, Espel
06 30007833 - fl evoland@nmv.nu
■ Friesland:
Oedsen Visser, Wijns
06 19302823 - friesland@nmv.nu
■ Gelderland:
Rick Walvoort – Geesteren
06-21463031 – gelderland@nmv.nu
Peter van Beest, Lienden
0344 662334 – gelderland2@nmv.nu
■ Groningen:
Ate Kuipers, Oldehove
06 53224725 - groningen@nmv.nu
■ Limburg:
Hans Geurts, Veulen
0478 541592 - limburg@nmv.nu
■ N-Brabant:
Johan van Gorp, Alphen
013 5081547 - brabant@nmv.nu
■ N-Holland:
Sjaak Ruyter, Schagen
0224 297156 - nholland@nmv.nu
■ Overijssel:
Lammert van Dijk, Kampen
06 10634335 - overijssel@nmv.nu
■ Utrecht:
Chiel Markus, Papekop
0348 565588 - utrecht@nmv.nu
■ Z-Holland:
Henk van Egmond, Nieuwkoop
06 41736675 - zholland@nmv.nu
■ Zeeland:
Esther Vermeu, 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/

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

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

Word ambassadeur van NMV, maak uw collega-melkveehouder lid!
Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed. Als u uw collega lid maakt, ontvangt 
uzelf ook een bodywarmer. 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 maandelijks ons ledenblad ‘Koebont’ en een NMV-bodywarmer!

NMV vóór en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit!

Bij NMV werken we de standpunten die onze 
bestuurders uitdragen inhoudelijk uit binnen 
commissies. Deze richten zich op specifi eke on-
derwerpen. In de commissies worden de verschil-
lende beleidsthema’s van NMV behandeld en voorbereid.

Op dit moment zijn er 5 commissies: mest-water, klimaat, zuivel en biodiversiteit, leef-
omgeving-randvoorwaarden en dieren. In deze commissies nemen Dagelijks Bestuurs-
leden en Landelijk Bestuursleden plaats, maar er is ook ruimte voor actief meeden-
kende leden, zonder dat daar direct bestuurlijke verantwoording bij komt kijken. Heb 
jij een duidelijke mening en visie? Wil je die graag meegeven aan onze bestuurders? 
Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan één van de commissies bin-
nen NMV. Bij interesse kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@nmv.
nu. Vermeld daarbij voor welke commissie je belangstelling hebt en waarom. Zo kun 
je deel uitmaken en meebouwen met de enige echte vakbond voor melkveehouders!

Word jij ons nieuwe
commissielid?

088 - 08 09 100 of
sales@mainenergie.nl

7-okt Vergadering werkgroep dataverbetering
 beweiding
8-okt Werkgroep Veenweide
8-okt Stikstofwerkgroep Veevoer
2-okt Stuurgroep Veenweide Friesland
12-okt Sectoroverleg AgrarischeTafel Groningen

13-okt Contouren voor een nieuw mestbeleid
14-okt integrale aanpak dier- en voerspoor
14-okt Landelijke Beëindigingsregeling  Veehouderijen
20-okt Sectoroverleg Agrarische Tafel Groningen
 (gaswinning)
22-okt Zegveld toelichting onderzoek waterboerderij 

Waar zijn onze bestuurders zoals geweest de afgelopen tijd? Een greep uit de activiteiten:

NMV op pad




