Jaarverslag LTO-Noord afdeling Achterhoek Noord
Het afdelingsbestuur had in 2015 de volgende samenstelling met de daarbij horende portefeuilles;
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Het bestuur van de afdeling Achterhoek vergadert 1 keer in de 5 weken om de actuele zaken te bespreken.
Vanaf 1 januari zijn we officieel de nieuwe afdeling Achterhoek Noord. Voorheen afdeling Lochem en
Berkelland. Het was eerst bekijken hoe we verder gaan en welke taken pakken we op.
In 2018 hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren voor de zowel de hele
afdeling als ook voor specifiek voor de gemeente Berkelland en Lochem.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn 2 bijeenkomsten gehouden voor Berkelland bij
Prinsen in Haarlo en voor Lochem bij Stegeman in Laren. Beide avonden waren goed bezocht en de
verschillende raadsleden flink aan de tand gevoeld.
In mei hebben we als nieuwe afdeling een feestje georganiseerd. Ook de nieuwe voorzitter van LTO marc
Calon en regiovoorzitter Ben Haarman waren hierbij aanwezig. Met een hapje en een drankje en muziek was
het een gezellige avond.
In oktober hebben we een gezamenlijke informele bijeenkomst gehad met de gemeenteraadsleden van
Lochem en Berkelland. na ontvangst bij de Walltakke in Nettelhorst met een gezamenlijke lunch en korte
introductie door voorzitter Wim Klein Willink hebben we een bezoek gebracht aan het bedrijf van de familie
Koeleman in Geesteren GLD.
In november zijn we op bezoek geweest bij een bedrijfswindmolen in Toldijk. De energietransitie is in volle
gang en onze gemeentes hebben het ambitieuze doel om energieneutraal te worden. Een mix van zon en wind
is hiervoor belangrijk, de zon schijnt immers niet altijd!
Het bedrijf Keigroen zon- en windenergie heeft op het bedrijf van de familie De Vries in Toldijk een windturbine
geïnstalleerd. Hiermee wordt een groot deel van de benodigde energie opgewekt. Het bedrijf Keigroen heeft
ons uitleg gegeven over de mogelijkheden van duurzame opwek op onze bedrijven.
Bestemmingsplan Berkelland, Voor de gemeente Berkelland zal het nog even duren voordat er een
goedgekeurd bestemmingsplan buitengebied ligt. Na het zomerreces heeft/gaat de gemeenteraad een
beslissing nemen over o.a. het geurbeleid, het plussenbeleid en de dubbele bewoning /woningsplitsing
Met de klas de boer op: Ook dit jaar organiseren we weer een excursie voor schoolkinderen naar de boerderij.
Dit jaar op vrijdag 9 november. Hiervoor hebben zich 7 scholen opgegeven, 8 bedrijven zullen worden bezocht
door maar liefst 150 leerlingen! Een goede PR bij jeugd legt de basis voor een realistische beeldvorming over de
landbouw. Iets wat hard nodig is!
21 november: Herman Vrielink van Boschland Accountants gaat in op fiscale actualiteiten. Adviezen voor nu en
veranderingen in 2019.
Op 3 december heeft de POV en LTO een gezamenlijke avond georganiseerd. Deze bijeenkomst was opgezet
als kennismaking en uitleg te geven over de nieuwe organisatie POV.
Op maandag 10 december 2018 was er een bijeenkomst over het structuur Plussenbeleid. Tijdens de avond
licht wethouder Marijke van Haaren en Gert Hans gemeente ambtenaar van de gemeente Berkelland het
plussenbeleid en bestemmingsplan verder toe. Daarnaast heeft Rob van Woerden, senior juridisch adviseur
ruimtelijke ordening en milieu van Rombou zijn visie verder toegelicht.
Fietstochten “de boer op”
Lochem/Laren 10 juli 2018
Eibergen
Borcuo.
Neede

Verder zijn door het bestuur de onder andere de volgende zaken besproken,
Bestemmingsplan buitengebied Berkelland.
Glasvezel buitengebied, in Berkelland en Lochem
De nieuwe rondweg Lochem en de geplande reconstructie van de Nettelhorsterweg. Alsmede ook
aandacht en overleg over de bruggen over het Twentekanaal. Mogelijk zullen een aantal bruggen
verdwijnen. Ook word bekeken naar de mogelijkheden van een kavelruil.
Het proces rondom natura2000 gebied Stelkampsveld.
Zonneparken, Zowel binnen de gemeente Lochem als Berkelland zijn de nodige vergunningsaanvragen
gedaan voor het plaatsen van zonneparken. LTO-Noord afd. Achterhoek Noord is tegen zonneparken.
Actuele zaken worden nu regelmatig via een nieuwsbrief vermeld aan de leden.
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Totaal: 598 leden, waarvan:
Agrarisch lid: 291
Belanghebbenden: 21
Medeondernemers: 68
Oud agrarische leden: 94

