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De afdeling Lochem van LTO-Noord heeft zich naast de bestuursvergadering met verschillende
zaken beziggehouden. De portefeuillehouders hebben de verschillende portefeuillehouder
bijeenkomsten bijgewoond. Landelijke zaken die hier aan bod kwamen waren de samenwerking
met NVV voor 1 varkensgeluid, oprichting van de POV, Fosfaatwet en fosfaatreductieplan in de
melkveehouderij en de vogelgriep en fipronil in de pluimveehouderij.
Een opsomming van activiteiten van onze afdeling volgt hieronder.
Stevig
Eind 2016 heeft Stevig besloten om de activiteiten rond de kavelruil in het gebied in Lochem stil
te leggen. Het verkrijgen van ruilgrond blijkt moeilijk en de mogelijkheden voor een kavelruil
zonder ruilgronden bleek niet mogelijk. De door de provincie beschikbaar gestelde gelden voor
aankoop van gronden blijven tot 2018 beschikbaar.
Beter Boeren in een Kleinschalig Landschap
Naast het Stevig Project loopt gelijktijdig het Beter Boeren in een Kleinschalig landschap project. In dit Project zijn cascokaarten gemaakt voor de gemeente Lochem waarop het Casco van
het landschap weergegeven is. Er is gekeken naar welke landschapselementen beeldbepalend
en waardevol zijn en naar andere die eventueel verplaatst kunnen worden om een betere landbouwstructuur te krijgen. Deze kaarten zijn inmiddels klaar en zouden getest worden met een
mogelijke kavelruil door Stevig. Nu dit momenteel stil ligt wordt gekeken naar een alternatief
om de kaarten te testen.
Stelkampsveld
Wim Klein Willink van Afdeling Berkelland heeft de taken van Ramon Hesselink overgenomen
in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Stelkampsveld.
Berkel
Dit jaar waren er problemen rond de Berkel rondom beheer van het waterpeil. Het waterschap
heeft moeite om het gewenste peil te beheren. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd met
het waterschap.
Fietstocht
Op dinsdag 18 juli 2017 werd de fietstocht “De Boer Op” gehouden; dit jaar was de tocht rondom
Lochem. De start was bij De Waltakke in Lochem.
Tijdens de fietstocht werden een melkveebedrijf, een rozenkweker, een stierenbedrijf, een
Hertenfarm en een bedrijf in bos en tuinmachines bezocht. In totaal hebben ruim 300 deelnemers
meegedaan aan de fietstocht.
Gemeentelijke zaken
Glasvezel buitengebied.
De 9 gemeenten in de achterhoek hebben in 2016 de aanbesteding gedaan voor het aanleggen
van glasvezel in de achterhoek. CIF heeft deze aanbesteding gekregen en is hier in Berkelland en
Winterswijk mee begonnen. Eind 2016 heeft CIF aangegeven problemen te hebben met de
aanleg, het werd duurder en aanleg duurde langer door veel bomen, waterwegen en grotere
afstanden. Lochem is zich nu met een aantal andere gemeenten aan het orienteren op
alternatieven om toch nog een goed glasvezelnetwerk te krijgen. Inmiddels is bekend dat CIF
toch de aanleg in Lochem gaat doen, wel later dan eerstgepland. De aanleg begint, bij voldoende

deelname, na de zomer van 2018 en moet voor de zomer van 2019 gereed zijn.
Rondweg en sluizen Eefde.
In het overleg is gesproken over het mogelijk sluiten van de brug bij de sluizen voor het
landbouwverkeer. Wij hebben aangegeven dat landbouwverkeer deze brug moet kunnen
blijven gebruiken. Na overleg met LTO en Cumela heeft Rijkswaterstaat besloten om de weg
voor landbouwverkeer toch open te houden. Vrachtverkeer mag geen gebruik meer maken van
de brug bij de sluis.
Ander punt van aandacht voor de gemeente is het openstellen van de rondweg bij Eefde voor
landbouwverkeer. De gemeente neemt dit mee in een evaluatie van de verkeersstromen rond
Eefde.
Laanbomen Gemeente Lochem
In de zomer van 2017 heeft de gemeente Lochem het project rond de Laanbomen in verband met
grote budgetoverschrijding (tijdelijk) stilgelegd. De opbrengsten van de gekapte bomen waren veel
te hoog ingeschat. De gemaakte kosten voor kap en risicokap waren ook veel hoger. In het Ronde
Tafel Gesprek van 23 oktober hebben we ingesproken en aangegeven dat we het belangrijk vinden
dat het bestaande beleid doorgang vindt. Ook hebben we aangegeven het belangrijk te vinden dat
het snoeien van de bomen in elk geval doorgaat, omdat bij dit onderdeel geen overschrijding van
budget plaats vond. Dit werd overgenomen door de gemeente zodat dit doorgang vindt.
Onbewaakte spoorwegovergangen
Namens LTO hebben wij ingesproken op de RTG van 23 oktober. Wij onderschrijven de noodzaak
van beveiligen van de NABO’S, er moeten nu eindelijk eens oplossingen komen. Dit is in iedere
belang, veiligheid staat voorop.
LTO dringt aan op een constructief overleg, met alle belanghebbende partijen waaronder de
agrariërs. Agrarische bedrijven kunnen immers zomaar te maken krijgen met grote versnippering en
aanzienlijke om rijtijden.
LTO vindt dat bij verdere uitwerking niet het budget leidend moet zijn. Voorop moet staan de
veiligheid met daarbij acceptabele oplossingen voor de betrokken agrarische bedrijven.
Zonneparken.
Naar aanleiding van het plan om op voormalig vuilstort de Armhoede een zonnepark te plaatsen en
de mogelijke vergroting van dit park op landbouwgrond rondom de Armhoede heeft ons doen
besluiten hier een zienswijze op in te dienen tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 28-08-2017 en
nogmaals op 4 december. Wij vinden het zonde om waardevolle landbouwgrond te gebruiken voor
zonneparken. Daarnaast hebben we aangegeven dat bedrijven in de omgeving van een park in hun
ontwikkeling kunnen worden belemmerd en dat hier aandacht voor moet zijn.
Onderzoek Lochemenergie
Lochemenergie heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gestart naar de mogelijkheden
van de postcoderoos op agrarische bedrijven. Wij hebben hiervoor onze leden aangeschreven met
de vraag om een vragenformulier in te vullen. We hebben ongeveer 35 reacties terug gehad. De
resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Als de gemeente goedkeuring verleent, gaan we hier samen
met Lochem Energie in 2018 mee aan de slag.
Agrarisch innovatiecentrum
De gemeente wil in Lochem een agrarisch innovatiecentrum oprichten. Dit moet een samenwerking
worden van scholen, bedrijven en de primaire sector. Wij zijn hier positief over, het moet echter nog
wel verder vorm krijgen.

Busreis Den Haag.
Op 30 november is er een bus met 31 leden van LTO afdeling Lochem en afdeling Berkelland
afgereisd naar de tweede kamer in Den Haag. Tijdens de lunch werden we bijgepraat door Adinda
Lodders, zij is lobbyist van LTO Nederland in Den Haag. Na de lunch konden we in gesprek met
Elbert Dijkgraaf van de SGP. Een aantal leden hebben hem de resultaten van 4 jaar vruchtbare
kringloop achterhoek overhandigd. Na de interessante rondleiding door de gebouwen van de
tweede kamer konden we nog een half uur van de plenaire vergadering bijwonen. De geslaagde dag
werd bij Stegeman afgesloten met een warme maaltijd. Deze busreis is zeker voor herhaling vatbaar
en daarom zullen we ook proberen deze volgend jaar nogmaals te organiseren, zodat ook de leden
die we nu hebben moeten teleurstellen een kijkje in de tweede kamer kunnen nemen.

