DE VISIE VAN NIEK GROOT WASSINK

Niek Groot Wassink melkt samen met zijn
ouders en broer 240 koeien in Rekken.

Grondgebonden

mist financiële prikkel
Afgelopen week heeft onze sector er een nieuwe uitdaging bijgekregen: meer grondgebonden boeren en meer eiwit van eigen
land. Deze uitdaging vloeit voort uit het nieuwe advies van de
Commissie Grondgebondenheid. Een beetje verrast ben ik wel
over de nieuwe voorstellen in het advies.
Met enige regelmaat lees ik dat het goed is dat we onszelf nieuwe beperkingen opleggen voordat Den Haag komt met nieuwe
wet- en regelgeving. Ik vraag me af of dat altijd wel zo verstandig
is. Voor de duidelijkheid: ik denk zeker dat het goed is om als
sector voorop te blijven lopen om markt te behouden of te creëren. Daarbij geloof ik ook dat we moeten blijven werken aan de
license to produce door te luisteren naar de maatschappij.
Een aantal van de genoemde maatregelen van de Commissie
Grondgebondenheid lijkt niet hoogdrempelig. Toch bekruipt mij
een gevoel van extra bemoeienis en minder vrijheid van ondernemen. Bijzonder is ook de regel in het rapport dat het wenselijk
zou zijn enige financiële prikkel te geven ter realisatie van de
maatregelen. Wenselijk? Ik vind dat een voorwaarde! Het is vaak
financieel aantrekkelijker om intensiever te boeren. Er is voer
voldoende en kunstmestruimte moet hoognodig ruimte maken
voor dierlijke mest. We moeten uitkijken dat grond geen blok aan
ons been wordt!
De huidige kritieke opbrengstprijs inclusief vervangingsinvesteringen is 36 cent per kilogram melk, terwijl de verwachte
langetermijnmelkprijs 34,5 cent is. Daar komen nog kosten voor fosfaatrechten en CO2-reductie bij. En zoals
het er nu naar uitziet, komen daar ook nog eens kosten bij voor aanpassingen van rantsoenen, hogere
krachtvoerkosten en aanpassingen van het bedrijfsareaal.
Ik verwacht dat deze veranderingen in de komende zeven jaar onze melkveehouderij sterker kunnen maken. Maar dat kan alleen als dit
vertaald wordt in een hogere opbrengstprijs
en een vereenvoudiging van de huidige weten regelgeving.

‘We moeten uitkijken
dat grond geen blok
aan ons been wordt’
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