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Beknopt jaarverslag van LTO Noord afd. Berkelland over het kalenderjaar 2017
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Het bestuur van de afdeling Berkelland vergadert 1 keer in de 5 weken om de actuele zaken te bespreken.
2017 stond voor het bestuur vooral in het teken om de afdeling Berkelland en Lochem
samen te voegen tot een nieuwe afdeling. Er zijn hiervoor een aantal extra vergaderingen
geweest en de werkelijke samengaan, vindt plaats per 01-01-2018. Naast de
bestuursvergaderingen zijn er ook dit jaar weer enkele ledenbijeenkomsten geweest.
Als eerste de jaarvergadering op 6 maart 2017. Na de officiële jaarvergadering was er na de
pauze een inleiding over de WOZ. Als eerste aan het woord was Esther Weernink namens
Countus, zij heeft uitleg gegeven over de WOZ en de financiële gevolgen hiervan. Vervolgens
was woord aan Marcel ter Bogt, melkveehouder uit Beltrum. Hij heeft jarenlang
geprocedeerd om de onterechte hoge waardering van de WOZ omlaag te krijgen. Dit is
uiteindelijk ook gelukt.
De derde en vierde spreker waren Wim Kornegoor en Bernard Pompe, zij hebben de
mogelijkheden van bezwaar en ervaringen van taxaties uitgelegd.
De tweede avond was op 23 oktober met als onderwerp Fiscale actualiteiten. Tijdens deze
avond heeft Gerard de Bruin fiscalist bij AcconAvm uitleg gegevens over de financiële zaken
zoals tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Onder andere afschaffing Landbouwregeling en
de verplichte BTW.
30 november is er door LTO een excursie georganiseerd naar het parlement in Den Haag
En als laatste op 13 december de laatste avond als afdeling Berkelland.
08 mei 2017, de gemeente Berkelland is bezig met het samenstellen van een nieuw
bestemmingsplan buitengebied. Dit verloopt zoals bekend zeer moeizaam. Steeds nieuwe
zaken hebben van invloed op de invulling hiervan. LTO was van mening dat de
gemeenteraadsleden over een aantal zaken niet voldoende kennis heeft en het belang ervan
onderschat. Daarom hebben op 8 mei een bijeenkomst gehad met het College en Raadleden
over invulling van de PAS en de mogelijkheden van het Plussenbeleid. Deze avond werd goed
bezocht en gaf veel reacties.
Ook dit jaar is er in samenwerking met de VAN een inzameling geweest voor
landbouwplastic. Dit heeft wederom weer voor volle containers gezorgd.
Ook de fietstochten van Neede, Borculo, Ruurlo en Eibergen waren weer een succes. LTO
heeft dit jaar de fietstochten ingediend voor Rabobank stimuleringsfonds. Dit heeft dankzij
vele stemmingen een leuke bijdrage opgeleverd. Evenals voorgaande jaren werden ook dit
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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

Actuele zaken worden nu regelmatig via een nieuwsbrief vermeld aan de leden.
Onderwerpen die dit jaar door het bestuur besproken zijn of de aandacht hebben gehad:
- Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland: nauw overleg over de stand van zaken.
Bestuurlijk overleg met de Gemeente Berkelland.
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