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Woordje voorzitter
Geachte leden,
Eigenlijk een te kort stukje om dit halve jaar te omschrijven.
Het eerste jaar van mijn voorzitterschap was een relatief
rustig jaar betreffende ‘probleem’-zaken. Vervolgens kreeg ik
o.a. te maken met PAS, stikstof, veestapel halveren,
energietransities, corona en noem maar op. Politiek die
bepaalt wat UW koeien mogen eten, zodat er huizen
gebouwd kunnen worden en er een plantje op de heide beter
gedijt. Ik ben de weg inmiddels kwijt. Veel acties krijgen mijn
steun, maar niet alle. Ik merk dat er irritatie komt bij de
burger, hier moeten we voor waken.
De coronacrisis brengt voor vele ondernemers veel
onzekerheid en heeft financieel al veel gekost voor diverse
ondernemers. De financiële compensatie pakt voor de een
gunstig uit en de ander valt net buiten het kader, soms in zeer
schrijnende gevallen.
Ik kan slecht nee zeggen, dus ik sta ook regelmatig
presentaties te geven. Ook bij politieke partijen uit de
gemeente. De meest recente gaan over de Regionale
Energie Strategie, dit klinkt gewichtig, maar eigenlijk gaat het
om het verwezenlijken van energieafspraken. Ik blijf herhalen
bij elke bijeenkomst, EERST de infrastructuur van het
energienetwerk aanpassen, eerst daken volleggen met
zonnepanelen, daarna kijken we verder. Het is schering en
inslag dat ik melding krijg dat het dak niet vol kan worden
gelegd vanwege de netcapaciteit, zo ook bij ons bedrijf.
Landerijen vol met zonnepanelen genieten dan ook niet
onze voorkeur, uiteraard begrijp ik de keuze van de
ondernemer financieel gezien. Wist u dat er 40,5 hectare
landbouwgrond per dag (!) verdwijnt voor natuur/huizen/
industrie/recreatie/etc.
Ook blijf ik herhalen dat we exportland moeten blijven, en dus
zuinig op onze landerijen en agrariërs moeten zijn.
Bijvoorbeeld voor onze voedselproductie, ja er wordt veel
gexporteerd, maar als de productie verdwijnt worden we
afhankelijk van andere landen. Zeker in deze coronatijd is het
goed om niet afhankelijk te zijn van andere landen voor
voedsel. Je ziet nu al dat wij in veel gevallen zeer afhankelijk
zijn, neem bijv. mondkapjes, medicijnen, etc.
Als onze voedselproductie verdwijnt betalen we de hoogste
prijzen voor voedsel, maar wat als er een oorlog, crisis, nieuw
virus komt? Krijgen we dan nog wel voedsel?
Voordeel is dan wel dat we energieneutraal zijn…

Nieuwe naam voor de afdeling
In verband met de fusie van de gemeente
Heerhugowaard en Langedijk per 1-1-2022 denken we
na over een andere naam voor de afdeling.
De nieuwe gemeente gaat ‘Dijk en Waard’ heten. Verder
valt natuurlijk de gemeente Schagen in het gebied van de
afdeling. Heeft u ideeën voor een nieuwe naam dan
horen wij die graag!
Jaarvergadering
De jaarvergadering die in maart 2020 stond gepland kon
in verband met de coronacrisis geen doorgang vinden.
Het bestuur denkt erover om de jaarvergadering dit
najaar alsnog te organiseren, met inachtneming van de
coronaregels. Een andere mogelijkheid is de
jaarvergadering met goedvinden van de leden op te
schuiven naar maart 2021, dan worden 2 jaren in een
keer behandeld. Dit laatste heeft de voorkeur van het
bestuur, wij willen de leden vragen of ze hiermee akkoord
kunnen gaan. U ontvangt hierover nog bericht.
Inzameling landbouwfolie op 14 en 15 augustus
Net als eerdere jaren organiseert de afdeling weer een
inzameling van landbouwplastic.
In verband met de opgelopen kosten zal net als vorig jaar
een bijdrage worden gevraagd per levering. Leden
betalen € 20,- per soort, kuilplastic/stretchfolie.
Het landbouwfolie kan worden ingeleverd op vrijdag 14
augustus en zaterdag 15 augustus in Heerhugowaard
(Marco Kroon) en Burgerbrug (Marco Blaauboer).
U ontvangt nog een kaartje per post.
Aanleg glasvezel
In diverse gebieden wordt volop gewerkt aan de aanleg
van glasvezel. Sommige straten worden voorzien door
twee partijen, dit kan vertraging met zich meebrengen.
De samenwerking is soms helaas ver te zoeken.
De voorzitter heeft gezegd: ‘De vlag gaat uit als er
glasvezel is’.

Ik wens iedereen een plezierige vakantie of zomerperiode
en ik hoop dat iedereen gezond blijft!
Martijn van den Berg, voorzitter

Nieuwsbrief HLS

pagina 1 van 5

juli 2020

Graag uw aandacht voor de aanleg op uw eigendom. Bijv.
de Grote Sloot ondervindt problemen bij het aanleggen, hier
zou het kunnen gebeuren dat er door grond van landeigenaren geboord moet worden. In dat geval adviseer ik u
om contact op te nemen met een van uw bestuursleden. Wij
willen hierover graag voor u in overleg aangezien wij in de
praktijk enorme verschillen zien in de vergoedingen!
Personeel in coronatijd
Is het moeilijk om aan tijdelijk personeel te komen: LTO
heeft de volgende websites in leven geroepen:
➢ www.helponsoogsten.nl
➢ www.werkenindelandentuinbouw.nl.
Op deze sites kun je de vraag naar tijdelijk personeel
plaatsen. Ook kunnen werkzoekenden of tijdelijk
werkzoekenden hier hun gegevens achterlaten. Op deze
manier hoopt LTO dat iedereen voldoende personeel kan
krijgen om de producten te oogsten.
Aanvraag hoogteontheffing landbouwvoertuigen
LTO Noord, KAVB, Cumela en OFS Agribusiness hebben
een brief gestuurd aan de gemeente Schagen met
betrekking tot een hoogteontheffing voor landbouwvoertuigen.
Vooral in de bloembollenteelt worden specifieke machines
seizoensmatig ingezet. Het gaat dan om onder meer
strodekmachines, maar ook om stroafhalers en bollenplantmachines. Vanwege hun functionaliteit zijn deze landbouwmachines vaak hoger dan het wettelijk toegestane
maximum van 4 meter. Deze machines worden al meer dan
25 jaar in de bollenteelt gebruikt.
Formeel hebben voertuigen die de wettelijke afmetingen
overschrijden een ontheffing nodig van de wegbeheerder
om op de openbare weg te mogen rijden. Feitelijk werden
de te hoge landbouwmachines al jarenlang gedoogd door
de politie. Inmiddels zijn er echter voorbeelden uit de
praktijk waarbij de politie wel handhavend is opgetreden
tegen te hoge landbouwmachines. Daarbij is door politie
aangeven dat rijden met de te hoge landbouwvoertuigen
zonder ontheffing niet langer wordt gedoogd.
Wij denken dat de hoogteoverschrijding van de strodekmachines en bollenplantmachines geen extra risico vormt
voor de verkeersveiligheid. Door handhaving van de politie
hebben loonbedrijven en bollentelers nu wel behoefte aan
een hoogteontheffing. Daarom is de gemeente Schagen
verzocht om het aanvragen en verstrekken van
hoogteontheffingen voor landbouwvoertuigen op korte
termijn mogelijk te maken.
Modder op de weg
Wij begrijpen als geen ander dat tijdens de landwerkzaamheden viezigheid en grond meekomt.
Graag blijven we uw aandacht vragen om de wegen na de
werkzaamheden (werkdag) schoon te maken. Gelukkig
doen de meeste van u dit ook!
Ook willen we de mensen die ‘overladen’ een compliment
geven! Op dergelijke manier kweken we meer goodwill bij
de verkeersdeelnemers.
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Veenhuizerbrug
De gemeente Opmeer gaat de Veenhuizerbrug (op de
grens met de gemeente Heerhugowaard) vervangen.
De nieuwe brug is alleen voor wandelaars en fietsers
toegankelijk en dus niet meer voor landbouwverkeer.
Boeren moeten een kilometer omrijden om bij hun
percelen te komen. De omrijroute gaat o.a. over een
smalle weg waar veel auto’s geparkeerd staan. Dit kan
problemen opleveren. Ook kost het omrijden meer tijd in
verband met het drukke verkeer op de N241.
LTO Noord heeft bij de gemeente aangegeven geen
voorstander te zijn van afsluiting van de brug. Het
bezwaar heeft helaas niet tot een ander besluit geleid.
Ondernemersfonds Schagen (OFS)
Agrariërs in de gemeente Schagen kunnen een aanvraag
indienen voor een bijdrage uit het Ondernemersfonds
Schagen voor diverse activiteiten.
In een overeenkomst die LTO Noord-KAVB afdeling HLS
hierover heeft met de gemeente Schagen zijn afspraken
vastgelegd en bestedingsdoelen van de door agrariërs
opgebrachte gelden uit het Ondernemersfonds Schagen.
De afdeling moet jaarlijks een begroting indienen en
tevens verantwoording aan de gemeente afleggen over de
besteding van de gelden. De gelden worden besteed aan
projecten die de agrarische sector in brede zin ten goede
komen.
In 2020 zijn bijdragen toegekend aan:
* Aanschaf klembordjes met logo’s. Uit te reiken aan leden
bij verschillende gelegenheden.
* Tulpenpluktuin Bloemrijk Schagen 2020, dit jaar met
medewerking van leerlingen van het Clusius College.
* ‘Met de Klas de boer op’ wordt blijvend ondersteund.
* Boerenrustpunten, deze worden in 2020 geplaatst.
* Bijdrage aan Campagne Veiligheid Landbouw- en
transportverkeer (gedurende 3 jaar)
* Zorgpersoneel (verzorgingshuizen) in het zonnetje gezet
met bossen tulpen
* Schager Uitdaging - bloemenzaden en potlelies voor
ouderen in Schagen (zie hieronder)
2400 Potlelies voor ouderen in Schagen
Ouderen in Schagen zijn in het Pinksterweekend verblijd
met een potlelie. Het was een enorme klus om 2.400
adressen langs te gaan, maar onze actie leverde alleen
maar positieve reacties op van de ouderen, familieleden
en buitenstaanders.

Gezamenlijk met bestuursleden, Budowaza Sport en
vrijwilligers zijn alle potlelies bezorgd bij de ouderen.
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Leden van de sportschool gingen in judo- of jiujitsupak de
deur langs met het agrarische presentje. Voor hun inzet
kregen ze een vergoeding van LTO Noord ten gunste van
de club.
Aanleiding was de vraag van Wonen Plus Welzijn, een
maatschappelijke organisatie die praktische diensten biedt
die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven
meedoen in hun vertrouwde omgeving. In de coronatijd
wilden ze een leuke actie organiseren voor de ouderen.
Tevens is WPW op zoek naar vrijwilligers om tuinen van
ouderen te onderhouden.
Richtlijn is dat de ouderen maximaal 1 uur per maand om
tuinondersteuning mogen vragen. Het zal gaan om kleine
tuinwerkzaamheden zoals snoeien, onkruid weghalen en
grasmaaien.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan
contact op met Charlotte Kamps via
schagen@wonenpluswelzijn.nl of via 0224-273140
Springkussen te leen
De afdeling is in het bezit van een springkussen dat kan
worden ingezet bij bijvoorbeeld open dagen en andere
agrarische evenementen. Alle agrarische bedrijven, kunnen
gebruik maken van het springkussen bijv. bij activiteiten op
het bedrijf. Hiervoor kan contact worden opgenomen met
voorzitter Martijn van den Berg.
Campagne Noord-Holland Drugs Alert van start
Drugsproductie is een groeiend probleem in Noord-Holland.
Niet alleen neemt het aantal hennepplantages toe, er is ook
een stijging te zien van het aantal drugslabs waarin
synthetische drugs zoals XTC en amfetamine worden
geproduceerd. Zo werden vorig jaar in onze provincie op vier
plekken productielocaties en vier opslaglocaties van
synthetische drugs gevonden. Bovendien wordt steeds vaker
gedumpt drugsafval aangetroffen. In 2019 werd er in NoordHolland op vijftien locaties chemisch drugsafval gevonden.

De productie van drugs is levensgevaarlijk. Het kan zorgen
voor brand- en ontploffingsgevaar, chemische stoffen en
giftige gassen, en vervuiling van leiding- en grondwater.
Bovendien trekt drugsproductie criminaliteit aan, zoals
geweld, afpersing en bedreigingen. Dit zorgt voor een
onveilige omgeving.
Oplettende Noord-Hollanders kunnen zélf bijdragen aan het
opsporen en voorkomen van hennepkwekerijen en drugslabs.
Hiermee vergroten we samen de veiligheid in onze woon-,
werk- en leefomgeving.
Herkent u de signalen van een hennepkwekerij of drugslab in
uw buurt? Of heeft u een vermoeden hiervan? Meld dit dan
bij de politie. Als u een anonieme melding wilt doen, kunt u
hiervoor terecht bij Meld Misdaad Anoniem.
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Zo helpt u de overheid verder onderzoek te doen, indien
nodig op te treden, en de drugsproductie in Noord-Holland
een halt toe te roepen. Lees hier hoe u dat kunt doen.
NH Drugs Alert is een initiatief van samenwerkende
overheidspartners, waaronder gemeenten en politie, met
medewerking van Meld Misdaad Anoniem.
De doelstelling is om het bewustzijn rondom productie
locaties van drugs te vergroten.
https://nhdrugsalert.nl/
Behoud geborgde zetels waterschappen
De geborgde zetels, de vaste plekken in de waterschapsbesturen voor landbouw, natuurorganisaties en het
bedrijfsleven, staan ter discussie. Om deze reden is er een
internetconsultatie (lees hier meer) gestart door twee
ministeries, deze loopt tot 3 augustus. Het is belangrijk dat
boeren hier van zich laten horen, naast de vanzelfsprekende reactie vanuit LTO.
Flora en Fauna
Oproep: Melden rui-locaties
Naast het wegvangen van de grotere ruiconcentraties
ganzen (> 100 ganzen) wordt net als vorige jaren ook
ingezet op het wegvangen van de kleinere concentraties
ruiende ganzen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar de
ruiende ganzen zich bevinden, wordt door de FBE
geïnventariseerd waar de ruilocaties zijn. Uw hulp kan
daarbij van pas komen voor wat minder zichtbare locaties
of een specifieke situatie waar de overlast erg groot is.
Om de concentraties van de ruiende ganzen goed in
beeld te krijgen en een juiste afweging te maken bij de
inzet van de vangteams, verzoeken wij u in het bijzonder
de kleinere concentraties (tussen de 50 en 100 ganzen)
aan de FBE Noord-Holland door te geven Dat kan via het
e-mailadres: info@fbenoordholland.nl
Uitvoering ruivangsten
Voor de uitvoering van de ruivangsten betekent dit dat er
continu afwegingen dienen te worden gemaakt waar er
gevangen kan gaan worden. Die keuze is uiteindelijk aan
de FBE, waarbij ingezet wordt op een goede spreiding
over de hele provincie.
Schade melden via Faunaschade-app
Schade melden kan nu eenvoudig via de LTO Noord
faunaschade app. LTO Noord vindt het belangrijk om te
weten in welke mate en door welke dieren faunaschade
wordt veroorzaakt. Daarom ontwikkelde LTO Noord een
mobiele versie van de website waar boeren faunaschade
kunnen melden. Voor schademelders betekent dit een
forse vereenvoudiging van het proces: van 42
muisklikken naar minder dan tien en met nauwkeurige
plaatsbepaling.
De app is te vinden via mobiel.faunaschade.nl
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Bekijk hier de instructiefilm of download de digitale
handleiding van de faunaschade app op de website van
LTO Noord: klik hier.
Update stikstof 23 juni
De inzet van LTO Noord op het stikstofdossier is de
afgelopen weken gericht geweest op provincieoverstijgende afstemming. De verschillen tussen provincies
zijn groot, maar de behoefte aan lokaal maatwerk met
duidelijke nationale kaders is een gemene deler. Dat sluit
nadrukkelijk aan bij onze behoeften.
De Tweede Kamer debatteerde eind juni over het
stikstofbeleid. De avond daarvoor reageerde het kabinet op
het advies van de commissie Remkes. LTO Nederland
heeft de politiek opgeroepen om te zorgen voor voldoende
ontwikkelingsruimte in de komende jaren om Nederland de
gelegenheid te geven zich uit de economische crisis te
investeren. Ook is er een inhoudelijke inbreng met Tweede
Kamerleden gedeeld. Lees hier de duiding van het debat
door LTO Nederland en de meest recente
kabinetsstandpunten.
Brainstorms met alle provincies
De mede door ons geïnitieerde IPO-brainstorms hebben
gezorgd voor eenduidig landbouwgeluid naar alle
gedeputeerden. We zagen in de brief van IPO (samenwerkingsverband provincies) aan de minister een aantal van
onze kernpunten terugkomen. LTO-bestuurder Trienke
Elshof: “Wij zijn tevreden over het feit dat IPO er actief op
drukt om ‘meldingen en andere oude PAS-problemen met
voorrang op te pakken.’ Helaas wachten we nog wel op de
uitnodiging om een werkgroep in te stellen om de andere
gezamenlijke punten verder uit te werken. We verwachten
dat deze op korte termijn komt.’
De komende periode zullen we opnieuw met alle provincies
om tafel zitten. Elshof: “We willen hen stimuleren om zaken
zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken, zoals een
eenduidig stikstofregistratiesysteem. Zo kunnen er geen
ongelijke situaties in Nederland ontstaan. Tegelijkertijd moet
er ruimte zijn voor gebiedsgericht maatwerk. Waar mogelijk
willen we samen met de provincies ook druk zetten bij het
ministerie, zodat de oplossingen – waar we al zo lang om
vragen – er nu eindelijk gaan komen."
Noord-Holland
De provincie Noord-Holland gaat van start met de
gebiedsgerichte aanpak. Als eerste voor Polder Westzaan.
Op advies van de stikstofgroep heeft de provincie voor de
gebiedstafel Westzaan alleen partijen uitgenodigd die een
direct belang hebben bij het stikstofvraagstuk om zo ‘ruis’
van overige partijen te voorkomen. Na Westzaan zal ook de
gebiedsuitwerking voor Kennemerland Zuid opgepakt
worden. Een startdatum daarvoor wordt binnenkort bekend.
Voor de gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld &
Twiske’, ‘Eilandspolder’, ‘Wormer- & Jisperveld’ en
“Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen’ wordt het
stikstofvraagstuk gekoppeld aan de lopende
gebiedsprocessen. De gebieden langs de kust, met
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uitzondering van Kennemerland Zuid, gaan op een later
moment van start. De stikstofgroep heeft de provincie
verzocht om de gebiedsanalysen, met daarin het
overzicht van de stikstofbronnen in de omgeving,
beschikbaar te stellen voor de start van de gebiedstafels.
Facebook Boeren voor Buren
Met ruim 20.000 volgers is Boeren Buren een succes. Op
deze Facebook- en Instagramcommunity delen boeren
en tuinders foto’s, filmpjes en verhalen over het eigen
bedrijf, de werkzaamheden die daarbij komen kijken, het
vee en hun gewassen. Het doel? Een positief geluid
brengen, het eigen verhaal vertellen en verbinding leggen
met burgers.
Word lid van de Facebookgroep Boeren-voor-Buren
Graag vragen wij aandacht voor Boeren voor Buren. Voor
het verzamelen van input voor Boeren Buren is de
besloten Facebookgroep Boeren voor Buren in het
leven geroepen. In deze Facebookgroep daagt LTO
Noord boeren en tuinders uit om hun verhalen over het
boerenleven te delen. De verhalen moeten een
realistisch beeld geven van de agrarische sector. Neem
de burger mee in jouw belevenis van de dag. Dit kunnen
bijvoorbeeld verhalen, foto’s en filmpjes zijn over de
lammeren of koeien in de wei, het uitrijden van mest of
over je werkzaamheden op het land.
Boeren en tuinders die graag hun verhaal delen en
burgers een kijkje willen geven in de sector, kunnen lid
worden van de Facebookpagina Boeren voor Buren. De
foto’s, filmpjes en verhalen die worden geplaatst, worden
door de redactie van Boeren Buren doorgeplaatst op de
Facebook-pagina Boeren Buren. Laat zien wat je doet!
WhatsApp-groep afdeling
Naast de bestaande communicatiemiddelen
is er sinds maart ook een WhatsApp-groep
voor leden van de afdeling.
Wij willen deze appgroep gebruiken om snel belangrijke
informatie door te sturen, om te herinneren aan
bijeenkomsten, bij calamiteiten of om snel te reageren
wanneer ergens onrust over is. Soms gaan er
onjuistheden rond op social media en willen we onze
leden snel van de juiste informatie voorzien.
Deze groep kan alleen ontvangen, dus reageren is niet
mogelijk in deze appgroep. U kunt natuurlijk altijd een
bestuurslid rechtstreeks benaderen via telefoon, mail of
WhatsApp.
U kunt zichzelf via deze link toevoegen aan de WhatsAppgroep LTO Noord HLS:
https://chat.whatsapp.com/LbmFK9jhgNkBxIxBssfIoz
NB: De link werkt alleen wanneer u deze opent op uw
mobiele telefoon én u al gebruik maakt van WhatsApp.
Hier leest u hoe u WhatsApp kunt openen op uw
computer of laptop, om via die weg de link te kunnen
kopiëren van mail naar WhatsApp.
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Lukt het niet om uzelf toe te voegen, stuur dan via
WhatsApp een bericht met uw naam naar Marjolijn van
Diesen: 06-22 80 49 26. Zij voegt u dan toe aan de
appgroep.
Alleen voor leden
Het bestuur wil deze app-groep gebruiken voor
communicatie met leden. Wij verzoeken u daarom dringend
onze berichten niet door te sturen, tenzij anders wordt
vermeld.
Door deel te nemen aan deze Whatsapp-groep kunnen
andere deelnemers uw telefoonnummer zien. Helaas is het
op dit moment bij WhatsApp niet mogelijk om dit anders te
regelen. In het kader van privacy doen wij een dringend
beroep op u om telefoonnummers uit deze groepsapp niet
te kopiëren en niet te gebruiken voor eigen/andere
doeleinden.
Dit geldt ook voor de aanmeldlink, gelieve niet doorsturen
naar anderen.
Wij hopen dat u zich aanmeldt!
Website
Alle nieuwsitems en agendazaken kunt u vinden op:
www.ltonoord.nl/afdeling/hls. In de digitale nieuwsbrief die u
wekelijks van LTO Noord ontvangt vindt u ook actualiteiten
van de afdeling.
Enkelleden KAVB kunnen ook een inlog aanmaken op de
website van LTO Noord. Zij ontvangen dan ook de
nieuwsbrief.

Contactgegevens bestuur
• Martijn van den Berg - voorzitter
tel. 06-55895279
e-mail: martijn@agroconnect.nl
• Alwin van der Salm - penningmeester, bloembollen
tel. 06-54753337
e-mail: alwinvandersalm@hotmail.com
• Gerard Goudsblom - vice-voorzitter, RO Schagen,
akkerbouw/vollegrondsgroente
tel. 06-54203785
e-mail: g.b.goudsblom@gmail.com
• Andrea Karbet - RO Langedijk
tel. 06-55821259
e-mail: andrea.karbet@telfort.nl
• Marco Kroon - RO Heerhugowaard, veehouderij
tel. 06-13911073
e-mail: marcoannet@gmail.com
• Riem Smakman - bloembollen
tel. 06-28648042
e-mail: riemsmakman@gmail.com
• Peter Bruin - bloembollen (klei)
tel. 06-53654310
e-mail: info@alliancebloembollen.nl
• Martin Verduin - Veehouderij
tel. 06-46727836
e-mail: martin_verduin@hotmail.com
• Bart Bak - Water, Akkerbouw/vollegrondsgroente
tel. 06-54906597
e-mail: b.bak@b4agro.nl
• Rick van der Harg - Agrarische Jongeren (veehouderij)
tel. 06-17434067
e-mail: rickvanderharg@hotmail.com
• Luuk Smakman - Agrarische Jongeren (bloembollen)
tel. 06-36344038
e-mail: luuk.smakman@hotmail.com
• Marjolijn van Diesen - secretaris
tel. 088-8886666 / 06-22804926
e-mail: mvdiesen@ltonoord.nl
Wij wensen alle leden een mooie zomer
toe met goede prijzen en
oogstomstandigheden.
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