Nieuwsbrief juli 2020
Beste VBBM leden,

Afgelopen dagen zijn wij door meerdere leden benaderd over de voortzetting van de vrijstelling
bovengronds mest aanwenden in relatie tot behoud derogatie. Net als voor u, kwam dit bericht ook
voor ons bestuur als een totale verrassing.
Op donderdag 2 juli zijn wij ( NMV, LTO, NAJK, Grondig en VBBM) door het ministerie van LNV
bijgepraat over de totstandkoming van de maatregelen om derogatie voor 2020 en 2021 te
behouden. Na uitleg van dhr. Kooiman van LNV over het gelopen proces tussen Europese commissie
en ministerie, verliet hij de bijeenkomst voor een inkomend telefoontje. De aanwezige partijen
hadden de mogelijkheid om vragen te stellen aan mevr. Elings van LNV. Direct werd duidelijk dat er
geen mogelijkheden tot wijzigingen zijn over de genomen maatregelen. O.a. NMV heeft aangegeven
dat zij de juridische houdbaarheid van deze maatregelen gaan toetsen.
Vanuit de VBBM hebben wij aangegeven dat wij enorm teleurgesteld zijn in de opstelling en
werkwijze van het ministerie van LNV. Graag zouden wij met de kennis die onze vereniging rijk is,
meedenken aan een gedragen landbouwbeleid voor de komende 10-15 jaren. Na afloop van de
bijeenkomst is contact geweest met mevr. Elings om vanuit VBBM een visie te delen met
ambtenaren van ministerie LNV. Wordt vervolgd.

Regiobijeenkomsten
Om ook uw visie op het huidige en toekomstige landbouwbeleid te horen en met elkaar te delen, is
het hoog tijd om weer fysiek bij elkaar te komen in ‘kleine’ groepjes bij u in de regio.
Want, “De kracht van onze vereniging zit bij onze leden!”
Voor de organisatie van deze bijeenkomsten hebben wij Walda Schenk bereid gevonden deze
belangrijke taak op haar te nemen. Zij heeft al leden gevonden die bereid zijn een groep te
ontvangen. Wanneer en bij wie dit is, daar ontvangt u binnenkort een aparte mail over, waar u zich
direct op kunt geven voor 1 van de bijeenkomsten.
Tot binnenkort!
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