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Geachte Leden,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie van onze gemeenten en het waterschap.
We zijn door het corona virus in een onwerkelijke tijd beland die ons allemaal op de een of
andere manier raakt. LTO Nederland heeft zoals u wellicht al wel via de verschillende
nieuwsberichten heeft kunnen lezen een crisisteam opgericht om snel en goed te kunnen
reageren op alle gebeurtenissen. De landelijke regelingen die opgesteld zijn worden vaak
door de gemeenten uitgevoerd. De gemeenten in onze afdeling hebben voor ondernemers
een aparte pagina ingericht met de mogelijke regelingen. Hiervoor kunt u kijken op de
onderstaande sites.
Berkelland:
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Coronavirus/Ondernemers
Lochem:
https://www.lochem.nl/ondernemen/ondernemen-en-corona.html

Herinrichtingsplannen Baakse beek en Landgoederenzone
Waterschap Rijn en IJssel is bezig met herinrichtingsplannen Baakse beek en de
landgoederenzone er omheen, omdat het grootste deel van het plangebied in de gemeente
Bronckhorst ligt zal de afdeling Achterhoek West dit oppakken, contactpersoon is René
Hobelman.
We hebben een selectie gemaakt van leden die mogelijk betrokken zijn/ grond in het
plangebied hebben liggen, via Achterhoek West zullen betrokken bedrijven geïnformeerd
worden.

Drainage- en beregeningsbeleid ter inzage
Op dit moment ligt het bij het waterschap Rijn en IJssel het drainage- en beregeningsbeleid
ter inzage. Dit voorgenomen beleid ligt ter inzage t/m 20 april 2020. U kunt desgewenst een
zienswijze indienen.
De belangrijkste aanpassing ten aanzien van het vigerende drainage- en beregeningsbeleid
is dat de beschermingszones wijzigen. De huidige beschermingszones waar drainage in
principe niet is toegestaan of onder voorwaarden dateert uit 2009. De huidige
beschermingszones waar een verbod geldt voor nieuwe onttrekkingen dateert uit 2013.
Met het nieuwe drainage- en beregeningsbeleid sluit het waterschap Rijn en IJssel aan op de
begrenzing van de natuurgebieden uit de Omgevingsvisie Gelderland 2015. In de provincie
Overijssel wijzigen de zones voor drainage- en beregening niet.
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We adviseren u om de website van het waterschap te raadplegen. Hier vindt u ook een
overzicht van de meest gestelde vragen. Zoals bijvoorbeeld: “Ik weet niet zeker of mijn
onttrekking geregistreerd is. Hoe kom ik hier achter?”
Het waterschap was voornemens om inloopbijeenkomsten te organiseren. Vanwege de
huidige Corona crisis is dit niet mogelijk. De medewerkers van het waterschap staan u
daarom zoveel mogelijk telefonisch te woord.
Tevens organiseert het waterschap op maandagochtend 30 maart en dinsdagochtend 7 april
(tussen 9.00 - 12.00 uur) een telefonisch spreekuur. U kunt dan met de medewerkers van
het waterschap spreken over de mogelijke consequenties van het nieuwe beleid voor uw
situatie. Op de website is te vinden hoe u een afspraak kunt maken voor dit spreekuur.
Ook heeft het waterschap een viewer op de website gepubliceerd. Hierop kunt is zien of uw
drainage of onttrekking geregistreerd is.
Voor nadere informatie zie de volgende link op de website van het waterschap:
https://www.wrij.nl/thema/actueel/tervisielegging/
LTO Noord zal ook een zienswijze indienen als daartoe aanleiding blijkt te zijn. Dit gaat dan
om het collectieve belang of opmerkingen ten aanzien van onduidelijkheden in het beleid.
Het is van belang dat u voor uw eigen bedrijfssituatie de kaarten goed bestudeert en bekijkt
of het overeenkomt met de situatie zoals u die kent. Bij twijfel, neem vooral contact op met
het waterschap

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel gezondheid toe
in deze tijd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur LTO Noord afd. Achterhoek Noord

