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Beknopt jaarverslag van LTO Noord afd. Berkelland over het kalenderjaar 2016
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Het bestuur van de afdeling Berkelland vergadert 1 keer in de 5 weken om de actuele zaken
te bespreken.
We hebben besloten om het aantal ledenbijeenkomsten te verminderen. Het blijkt elke keer
weer dat de opkomst laag is. We organiseren nu ad hoc bijeenkomsten over actuele
onderwerpen. Dit kan inhouden dat er soms bijeenkomsten vlak na elkaar gehouden worden.

Toch is er besloten om enkele bijeenkomsten te organiseren dit jaar. Ook houden we
op deze manier het contact met de leden.
Op 8 februari zijn we gestart met: hoe werkt de lobby bij LTO in Den Haag? Op deze
avond was een lobbyist van LTO Nederland als expert aanwezig en heeft hierover
uitleg gegeven. Hierdoor werd wel duidelijk dat lobby een spel is tussen geven en
nemen.

Op 24 Februari vond een bijeenkomst plaats over ‘arbeid op het eigen bedrijf’. Op
veel agrarische bedrijven is meer werk dan beschikbare arbeid. Er moet worden
gezocht naar efficiënte oplossingen voor het arbeidsvraagstuk, door middel van meer
(en vreemd) personeel en/of techniek. Dit brengt echter de nodige veranderingen
met zich mee, waarbij ook andersoortige competenties van de ondernemer worden
verlangd. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het werken met vreemd personeel?
In deze bijeenkomst is behandeld:
 Mijn bedrijf wordt groter, hoe weet ik wanneer mijn werkdruk te hoog
is?
 Hoe zorg ik dat mijn werkdruk acceptabel blijft?
 Als ik personeel heb, hoe ga ik daar dan mee om?
Op 5 april was er de jaarvergadering bij Prinsen in Haarlo. Voor nadere informatie:
zie notulen jaarvergadering.
Ook dit jaar is er in samenwerking met de VAN een inzameling geweest voor
landbouw-plastic. Dit heeft wederom weer voor volle containers gezorgd.
Ook de fietstochten van Neede, Borculo, Ruurlo en Eibergen waren weer een succes.
Evenals voorgaande jaren werden ook dit seizoen wederom 4 fietstochten
georganiseerd. Hierin zijn verschillende bedrijfsbezoeken opgenomen. De tochten
werden op de volgende data gehouden:
Borculo:
Neede:
Eibergen:
Ruurlo:

20 juli
26 juli
31 juli
9 augustus
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3 Oktober, startbijeenkomst voor het nieuwe seizoen, een avond die werd ingevuld
door Wilfried Klein Gunnewiek van VALA. Sinds 1 januari 2016 is de subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer gewijzigd. Vanaf deze datum kunnen landbouwers alleen via
gebiedscollec-tieven deelnemen aan deze regeling. In onze gemeente wordt dit door
het collectief VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) georganiseerd.
14 November heeft een bijeenkomst ‘Berkelland energieneutraal in 2030’
plaatsgevonden. Carlo Huijser, beleidsmedewerker van de gemeente Berkelland,
heeft uitleg gegeven over de realisatie van het Energie Uitvoeringsprogramma (20152018) door de gemeente. Vraagstukken die behandeld zijn:
 Wat wordt er van de agrarische ondernemers verwacht?
 Welke rol speelt de gemeente hier de komende jaren in?
 Stelt de gemeente ook middelen hiervoor beschikbaar?
 Wat betekent dit “ruimtelijk”?
Ook was dhr Auke Jan Veenstra, Programmamanager Klimaat en Energie van LTONoord, aanwezig en hij heeft uitleg gegeven over hoe wij als agrariërs hierop kunnen
anticiperen met bijv.:
 energiebesparende maatregelen
 economische haalbaarheid
 terugverdientijden
De gemeenteraad heeft het Energie Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Een zeer
ambitieus plan waarbij de lat hoog is gelegd.
12 december was de laatste bijeenkomst over de stand van zake betreffende het
bestem-mingsplan buitengebied. Hierbij hebben de betrokken ambtenaren van de
gemeente/ODA uitleg gegeven over de stand van zake. Welke ontwikkelruimte is er
straks nog voor bedrijven? Welke juridische obstakels kunnen we nog tegenkomen?
In het tweede gedeelte van de avond hebben Sander Kondering en Dick Hengeveld
van Rombou uitleg gegeven over de totstandkoming van het plan van aanpak met
een toelichting op het bestemmingsplan.
Actuele zaken worden nu regelmatig via een nieuwsbrief vermeld aan de leden.
Ledenaantal
o
o
o
o
o

per 31-12-2016
Totaal: 392 leden, waarvan:
Agrarisch lid: 281
Belanghebbenden: 12
Mede-ondernemers: 45
Oud agrarische leden: 54
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Onderwerpen die dit jaar door het bestuur besproken zijn of de aandacht hebben
gehad:
- Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland: nauw overleg over de stand van
zaken.
- N18: er zijn gesprekken geweest over kavelruil. Nu zal eerst de aanleg van de
weg uitgevoerd gaan worden. Dan wordt er opnieuw bekeken welke
mogelijkheden er zijn voor kavelruil binnen Berkelland.
- Bestuurlijk overleg met de Gemeente Berkelland
- Samenwerking met afdeling Lochem
- PR, ledenwerving en de toekomst van de afdeling Berkelland. Er zijn
verschillende potentiële adressen benaderd. De ledenwerving wordt voor de
afdeling ondersteund door kantoor Zwolle.
- Er is een actie geweest voor de werkelijke toekenning voor aanleg van
breedband in Berkelland. Dit gaat nu ook door. Het is even afwachten
wanneer men werkelijk begint met de aanleg ervan.
-
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