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Van de voorzitter,

Het is inmiddels hartje winter waarin iedereen in afwachting
is of de vorst nog een keer terug komt of dat we het hebben
moeten doen met het geen dat we gehad hebben.
Kortom tot nu toe hebben we nog niet zoveel kunnen
schaatsen maar is het wel een mooie fantastische droge en
koude winter.
De afgelopen periode is er veel gebeurt, hieronder volgen
een aantal van de zaken die de “revue gepasseerd” zijn de
afgelopen periode:
• Start van het aanleggen van glasvezel t.b.v. snel
internet
• In kaart brengen van de explosieve bodemdaling in
sommige delen van ons gebied
• Het op de kaart zetten van de verkeersveiligheid in
de Noord Oost polder
• Actualiteiten omtrent schaliegas
• Hoe om te gaan met aanleg van zonneweiden en
dit evt. ten koste van dure landbouwgrond.
U ziet wel, er spelen zich een hoop dingen af hier in de
Noordoostpolder waar wij als lokale belangenbehartiger
direct mee te maken hebben. Op dit moment zien we dat de
overheidsinstellingen zoals de Gemeente Noordoostpolder
en Waterschap Zuiderzeeland ons als een serieuze partij
zien en ons bij alle gesprekken over de bovengenoemde
problematieken uitnodigt om dit te bespreken.
Afgelopen periode hebben we de laatste dorps gesprekken
gevoerd en sluiten we onze rondreis door de
Noordoostpolder af. We kunnen concluderen dat dit zeer
waardevol is geweest voor zowel ons als bestuur als voor
de dorpscommissie ’s zelf. We hebben hier veel informatie
uit weten te halen en hopen dit de komende periode te
kunnen gebruiken.
Verder in deze nieuwsbrief zal u meer lezen over de actuele
zaken die spelen en ik wens u dan ook veel lees plezier!!

•

Zorgen dat de chauffeur bekwaam genoeg is om
met GROTE en ZWARE combinaties over de
polderwegen te rijden
• Zorgen dat de voertuigen veilig zijn, d.w.z.
verlichting goed, beremming goed.
• Zorgen dat u snelheid aangepast wordt aan uw
lading
• Zorgen dat uw geen lading kan verliezen onderweg
• Zorgen dat u de weg schoon maakt/houd als u met
uw transport van het land de weg op moet.
Kortom een heleboel zaken die de verkeersveiligheid ten
goede komt als u deze bovenstaande punten in acht neemt.
In overleg met de verkeershandhavers en wegeigenaren
(politie, gemeente, provincie) blijkt dat er toch zo hier en daar
wel wat verbeterd kan worden.
Wij willen u dan ook met klem verzoeken echt u best te doen
om het zo veilig mogelijk te maken op de weg.
Trekkerbumper
Eén van de ontwikkelingen van de laatste tijd is de
zogeheten trekkerbumper. De overheden zien dit als een
zeer goede ontwikkeling om bij te dragen aan de
verkeersveiligheid.
Voor bedrijven die veel met hun tractoren op de openbare
weg rijden voor transport van hun producten adviseren wij
als LTO om u te laten informeren en evt. te besluiten om toch
zo’n bumper aan te schaffen voorop uw tractor.

Joost Lumens

Verkeersveiligheid

1 van de zaken die tijdens alle bezoeken aan de dorpen
terug kwam is de verkeersveiligheid op de polderwegen.
Iedereen is zich er wel van bewust dat wij als primaire sector
ook er hard aan moeten werken om ons steentje bij te
dragen aan de verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid bestaat uit een aantal dingen waar we
ZELF invloed op uit kunnen oefenen. Hieronder worden een
aantal zaken genoemd nl:
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Hierboven ziet u een afbeelding van zo’n bumper.
Iedere mechanisatiebedrijf in de Noordoostpolder kan u zo’n
bumper leveren.
Bellen tijdens het rijden op openbare weg
Zoals iedereen wel weet is het verboden te bellen tijdens het
besturen van een voertuig op de openbare weg. Toch krijgen
we steeds meer geluiden van mede weggebruikers dat de
bestuurders van landbouwvoertuigen dit niet “zo nauw
nemen”.
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Volgens ons is dit een verkeerde ontwikkeling. We willen u
als deelnemer aan het verkeer dan ook met klem vragen of u
dit bellen achterwege wil laten tijdens het rijden op de
openbare weg, het is tenslotte voor een ieders veiligheid!!

Gemeentelijk overleg

Regelmatig is er overleg met vertegenwoordigers van de
gemeente.
Het gaat over zeer uiteenlopende onderwerpen. We denken
met elkaar na over het wonen op (voormalige) agrarische
erven. Er wordt gewerkt aan een project waarbij het mogelijk
wordt om 26 woningen, op evenveel locaties, in het
buitengebied te ontwikkelen. Het is bedoeling dat de
Schokbeton schuur blijft bestaan, of de Zeeuwse boerderij.
Hierin kan een wooneenheid gemaakt worden. Als deze
schuren in zeer slechte staat zijn, mag er nieuw gebouwd
worden met behoud van hetzelfde karakter en uitstraling.
Voor het gehele erf geldt dan wel de woonbestemming.
Eventueel moet hier een bestemmingswijziging voor worden
aangevraagd. Ook een Rood voor Rood regeling behoort bij
dit project. Als er een gebouw staat van minimaal 700 m²,
kan dit gesloopt worden. In ruil hiervoor komt er een 1
woonbestemming bij, ergens op hetzelfde erf.
Over de vrijkomende agrarische erven in het algemeen denkt
op dit moment een ambtelijke werkgroep na over de
mogelijkheden die er zijn voor ruimere
gebruiksmogelijkheden op de vrijkomende agrarisch erven.
Belangrijk hierbij is dat er geen beperkingen komen voor
aangrenzende agrarische bedrijven. Daarnaast moeten
nieuwe ontwikkelingen passen binnen de vastgestelde
structuurvisie. Soms kan dat beperkingen geven. Ook LTO
wordt hierbij betrokken. I
De intensieve veehouderij maakt gebruik van de
uitbreidingsmogelijkheden die er sinds vorig jaar gekomen
zijn. Een voorwaarde voor uitbreiding is dat de nieuwe stal
aan de Maatlat Duurzame Veehouderij moet voldoen.
De Beheersverordening leidt op dit moment niet tot grote
problemen. Wel moet er zo nu en dan een ‘buitenplanse
afwijking’ aangevraagd worden. Het standaard bedrag
hiervoor is € 10.000. Bij een partiële herziening zijn de
kosten op offerte basis. We dringen er op aan om nog eens
goed naar de kosten te kijken, omdat vergelijkend onderzoek
door LTO laat zien dat de kosten in de gemeente NOP niet
de hoogste zijn, maar nogal tijd fors.
De nieuwe Omgevingswet goedgekeurd door de Eerste en
Tweede Kamer. Mogelijk dat deze in juli 2019 in werking kan
treden. De gemeente benadrukt dat men niet echt aan de
gang gaat, totdat er duidelijkheid is over stikstofproblematiek.
Wel is de gemeente bezig met het opstellen van belangrijke
punten die opgenomen dienen te worden in het nieuwe plan.
Binnenkort komt er een lijst met 15 punten. LTO kan meer
punten voorstellen. Doelstellingen van een nieuw
Omgevingsplan zijn te vinden op de website van I&M.
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Urk breidt uit

LTO Noord afdeling Noordoostpolder voelt ook een
verantwoordelijkheid voor een klein aantal ondernemers die
dicht bij Urk wonen.
Daarom hebben we namens de ondernemers gereageerd op
het ontwerpbestemmingsplan Schokkerhoek. Het voorziet in
woningbouwontwikkeling in buurt van diverse agrarische
bedrijven. De zienswijze van LTO Noord beschrijft dat de
afstanden tussen woonbestemmingen tot de agrarische
bedrijven kleiner zijn dan de benodigde afstanden om
hindersituaties te kunnen uitsluiten. De vraag is of dit
juridisch houdbaar is en rechtszekerheid bewerkstelligt. Er is
een onderzoek milieuzonering uitgevoerd. Daarbij is geen
rekening gehouden met spuitzones. Het plangebied bevindt
zich op zeer korte afstand van agrarische gronden waarop
gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. We vragen
de gemeente Urk om aan te tonen dat deze agrarische
activiteiten voortgezet kunnen worden en geen hinder zullen
ondervinden van de komst van de gevoelige functies.
Kortom: LTO Noord verzoekt de gemeente met het
bestemmingsplan aan te tonen en vast te leggen dat de
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de
agrarische bedrijven met de planvorming niet geschaad
worden.

Schone ondergrond is van cruciaal belang voor
veilige voedselproductie.

Allereerst heeft LTO Noord afdeling Noordoostpolder een
zienswijze ingediend op de concept Structuurvisie
Ondergrond. Dit is van belang omdat er in de bodem een
enorm netwerk aan leidingen dat gas, (afval)water en stroom
transporteert. Er liggen tunnels voor ons vervoer,
ondergrondse parkeergarages en alle fundamenten van onze
gebouwen. En natuurlijk is de bodem van groot belang voor
de voedselproductie.
Kort samengevat hebben we als afdeling aandacht gevraagd
voor:
• Het feit dat in de nota veel aandacht aan allerlei
processen, zoals taakverdeling tussen overheden,
en veel minder aan inhoudelijke aspecten waarbij
expliciet keuzes gemaakt worden.
• De concept Structuurvisie besteedt op diverse
plaatsen aandacht aan aspecten die samenhangen
met het zorgvuldig omgaan met onze ondergrond,
maar er geen aandacht voor voedselproductie,
waarvoor een schone ondergrond van cruciaal
belang is.
• Naar onze mening zou het zuinig omgaan met
energie meer aandacht mogen krijgen. In onze
omgeving is binnen de landbouw veel aandacht
voor het beperken van energieverbruik door o.a.
warmteterugwinning en wordt meer en meer ingezet
op gebruik van duurzame energie, zoals
zonnepanelen etc. Het beschermen van de
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ondergrond begint bij het beter benutten van de
mogelijkheden bovengronds.
• Nog steeds houdt de overheid de optie open van
winning van schaliegas in de transitiefase naar
duurzame energie. De overheid geeft daarbij aan
dat nationale omstandigheden voorgaan op lokale
belangen wanneer er sprake is van een te beperkt
aanbod. Ook al vindt er de komende jaren geen
commerciële winning plaats, proefboringen blijven
mogelijk.
Met betrekking tot dat laatste punt sluiten we ons opnieuw
aan als derde belanghebbende nu het ministerie van EZ in
beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat
Economische Zaken de vergunning voor proefboringen door
Cuadrilla naar schaliegas niet mag weigeren. In dat proces
heeft de rechter gezegd dat het aannemelijk is dat de
belangen van onze agrarische bedrijven, die gevoelig zijn
voor negatieve beeldvorming, geraakt worden. Een
belangrijke uitspraak, omdat er tot nu toe nog geen aandacht
was voor het belang van agrarische ondernemers waar het
gaat om de ondergrond. Dit in tegenstelling tot de
bovengrond waarbij een bestemmingsplan en op termijn een
omgevingsplan ruimte biedt voor inbreng.
De Hoge Raad zal zich nu over deze uitspraak buigen en dat
betekent dat we ook daar onze mening kunnen verdedigen.
Immers een schone ondergrond is van cruciaal belang voor
veilige voedselproductie.

bodemaanpak@zuiderzeeland.nl. Heeft u verdere vragen
over dit proces? info@noordoostpolder.ltonoord.nl”

Kistenwasser

Waterschap Zuiderzeeland vraagt van u een
saneringsplan
Afgelopen najaar hebben wij u geïnformeerd over het
saneringsplan, denkt u eraan dit voor 1 maart in te dienen
bij het waterschap?
Het waterschap heeft u per brief laten weten dat u in 2016
en in 2017 nog niet gecontroleerd zult worden als u een
saneringsplan (voor afvalwaterlozing bij het reinigen van
de kisten) maakt en opstuurt naar het waterschap. Een
sjabloon van een dergelijk sanerings-plan was bij de brief
gevoegd. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het
niet. Het is 1 A4 waarin u in eigen woorden omschrijft wat
uw huidige situatie is bij afvalwaterlozing na
kistenreinigen, wat u voor maatregelen wilt treffen en
wanneer u dat wilt gaan doen.
Ons advies is: Vul het in en laat het waterschap weten dat u
bewust bezig bent met uw afvalwaterlozing.

Snel internet.

De eerste schop is de grond in gegaan voor de analeg van
snel internet in de Noordoostpolder. Wij hopen u volgende
weke meer te kunnen informeren over het aanleggen van
glasvezel op industrieterreinen.

Plaagdierbestrijding

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het zelf bestrijden van
plaagdieren weer toegestaan. Men krijgt in de gaten dat de
problemen steeds groter worden met de ratten. Als er buiten
weer bakken mogen worden gezet komen ze niet in de
stallen. Helaas zijn de Partij voor de Dieren en Milieudefensie
tegen, zij zien liever dat het bestrijden van plaagdieren
gedaan wordt door gespecialiseerde bedrijven. Wij houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.

Project bodemdaling ten zuid westen van
Emmeloord:

“In het landbouw gebied ten zuidwesten van Emmeloord is
sprake van serieuze bodemdaling. Gemeente
Noordoostpolder, provincie Flevoland en Waterschap
Zuiderzeeland willen graag met de bewoners van dit gebied
hierover in gesprek en samen mogelijke acties bespreken.
Op 9 februari is dit gezamenlijke proces met een
gebiedsavond gestart. Hierna volgen keukentafelgesprekken
om een gezamenlijk beeld van de problematiek te krijgen en
een aanpak voor de toekomst te verkennen. LTO
Noordoostpolder schuift indien gewenst bij deze gesprekken
aan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Joost of Marien.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om bij de
startbijeenkomst aanwezig te zijn, maar bent u wel
geïnteresseerd in het vervolg, laat dit dan weten via
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Pachtzaken.

Er wordt nog steeds gewerkt aan de totstandkoming van een
definitief pachtakkoord tussen pachters en verpachters. Het
vorig jaar april bereikte akkoord, wat door sommige partijen
ten onrechte een eindakkoord werd genoemd, geeft richting
aan de discussie over waar we naar toe willen. Partijen
komen steeds dichter bij elkaar. De staatsecretaris heeft eind
vorig jaar een bemiddelaar aangesteld (Sicco Heldoorn) om
er voor te zorgen dat er een breed draagvlak ontstaat voor
het af te sluiten akkoord.
Voor LTO is belangrijk dat er een goede bescherming blijft
voor de pachters. Ook de te betalen pachtprijs zal een relatie
moeten hebben met wat er op de grond verdiend kan
worden. Daarnaast vinden we duurzaam grond gebruik een
belangrijk item. Dat kan het beste gewaarborgd worden door
het afsluiten van langdurige pachtcontracten. Verder zal er
een goede invulling moeten worden gegeven aan de flexibele
pachtvorm als opvolger van de geliberaliseerde
pachtcontracten, waarbij excessen worden tegen gegaan.
In Flevoland hebben we een werkgroep pacht in het leven
geroepen. Uit alle drie de afdelingen zitten er twee personen
in de werkgroep. Woensdag 1 februari is deze werkgroep
voor het eerst aan de slag gegaan met het opstellen van een
Flevolandse Agenda. Gekeken zal worden naar de positieve
effecten van structuurbeleid en de mogelijkheden om dit
weer nieuw leven in te blazen. Ook de bodemvruchtbaarheid
in relatie met pacht wordt een aandachtspunt. Daarnaast
krijgt de manier waarop de RVB met gebouwen omgaat de
aandacht.

Provincie opent nieuwe subsidieregeling voor
Flevolandse agrariërs

Europa stimuleert innovatie op het boerenerf
De provincie Flevoland stelt voor de eerste keer een
subsidieregeling open voor fysieke investeringen in innovatie
en modernisering van het agrarische bedrijf. In de periode
van 20 februari tot en met 31 maart 2017 kunnen
Flevolandse agrariërs een bijdrage aanvragen voor kosten
die zijn gemaakt voor innovatie en modernisering van het
agrarische bedrijf. Het gaat dan om thema’s zoals nieuwe
marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik,
klimaatadaptatie, dierenwelzijn en –gezondheid en
biodiversiteit. De subsidieregeling maakt deel uit van het
Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020
(POP3). Op www.flevoland.nl/POP3 biedt naast informatie
ook links naar publicaties en documenten die van belang zijn
voor het aanvragen van een subsidie.
Op 8 maart 2017 organiseert de provincie Flevoland in
samenwerking met diverse partners uit de agro-foodsector
het POP3-Festival bij Op d’n Akker in Nagele. De website
geeft ook meer informatie over dit evenement.

Volg ons op Facebook

De werkgroep is er ook om problemen te signaleren over het
onderwerp pacht. U kunt bij de werkgroep terecht met vragen
wanneer u tegen conflicten aanloopt. Vanuit de
Noordoostpolder zijn Jaap Wisse en Herman Bom
afgevaardigd in de werkgroep pacht.

LTO Noord afdeling Noordoostpolder is nu ook te vinden op
Facebook! (LTO Noordoostpolder)

Arnold Michielsen

We plaatsen hier regionale items en algemene agrarische
zaken. Volgt u ons?

PAS berekening
Elk bedrijf dat stikstof uitstoot moet iets geregeld hebben
voor de Natuurbeschermingswet. Wat dat iets is, is voor elk
bedrijf anders. Wilt u weten wat de Natuurbescherming en
de PAS precies zijn en wat ze betekenen voor uw bedrijf?
Dan kunt u zich aanmelden voor het PAS-Spreekuur dat
georganiseerd wordt in samenwerking met LTO Noord.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven via
info@noordoostpolder.ltonoord.nl
U krijgt dan een uitnodiging voor de zittingsdag. In deze
uitnodiging wordt vermeld wat u moet meenemen.
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