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Voorwoord van de vice-voorzitter
2017 kenmerkt zich in vele opzichten in een bijzonder jaar.
Alleen al over het weer en de effecten op de landbouw zijn vele
kantjes te vullen. Naast de teelt van onze gewassen,
marktinvloeden en de verzorging van onze dieren zijn er meer
zaken die de aandacht vragen van een agrarische
ondernemer.
Een aantal aandachtpunten waar wij ons mee bezig hebben
gehouden vindt u in deze nieuwsbrief. Meer dan ooit staat de
(on)zichtbare meerwaarde van LTO in de belangstelling. Op
welke wijze communiceren wij met u onze behaalde
successen zodat u dit ook daadwerkelijk leest, is een vraag die
wij onszelf hebben gesteld. De vanzelfsprekendheid van
gezamenlijke belangenbehartiging verdwijnt op de
achtergrond, afgerekend op individuele pijnpunten. Juist onder
maatschappelijke druk is die gezamenlijkheid zo van belang.
Hierover gaan wij graag het gesprek met u aan; tijdens
vergaderingen, kleine groepsbijeenkomsten of zoals we
verderop presenteren tijdens ons congres op 19 januari 2018.
Ondernemen in de agrarische sector in een polder die 75 jaar
droog is, is zoeken naar de juiste balans tussen mens, milieu,
economie, natuur en ontwikkeling. Denk, droom en
onderneem met ons mee, meld u aan en wees van harte
welkom.
Via deze weg wens ik u fijne feestdagen en een succesvol
2018!
Namens het bestuur van LTO Noord Noordoostpolder,
Marien Verhage

Actuele zaken:
Congres 19 januari: Blijven(d) boeren in de NOP
Heeft u 19 januari al in uw agenda staan. Dan organiseren wij
een congres voor alle leden van LTO Noord afdeling
Noordoostpolder in theater het Voorhuys in Emmeloord.
Centraal staat de toekomst van de agrarische ondernemers
in de Noordoostpolder. We hebben verschillende sprekers
uitgenodigd die aan de hand van het thema Blijven(d) boeren
in de NOP u inspireren en een doorkijk geven naar de
toekomst. Jan Rotmans is een van onze sprekers, hij staat
bekend om zijn gevleugelde uitspraak: wij leven niet in een
tijdperk van verandering maar in een verandering van
tijdperk. Dat prikkelt ons en wij hopen, u ook.
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Guust en Colinde de Nijs van restaurant Le mirage zijn ook te
gast. Ze laten u natuurlijk een bijzonder hapje proeven én
vertellen u over de keuzes die zij maken. Wanneer is lokaal
beter, en welk verhaal vertellen zij hun gast. Wat hebben zij
de afgelopen 25 jaar zien veranderen bij de consument en
wat is hun verwachting voor de toekomst. Jetze Kempenaar
is uw dagvoorzitter en gaat graag met u in gesprek. Aan de
hand van stellingen wordt uw mening gevraagd. Wij kijken uit
naar uw komst. Het hele programma en het aanmelden vindt
u op de website. Dit congres is exclusief voor leden en heeft
beperkte plekken. Vol=vol.
Omgevingswet
De nieuwe omgevingswet regelt alle activiteiten die burgers,
bedrijven en anderen willen uitvoeren in de fysieke
leefomgeving. Denk aan bouwen van een schuur, plaatsen
van een mestvergister of het instaleren van zonnepanelen.
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in
werking. De rijksoverheid schept de kaders, de gemeente
geeft invulling. Natuurlijk is LTO Noord afdeling
Noordoostpolder nauw betrokken bij die invulling. Als
klankbord voor de gemeente geeft de afdeling gevraagd én
ongevraagd advies. Tjarko Edzes is vanuit het bestuur
hiervoor aanspreekpunt.
Netwerk energieneutraal
Energieneutraal in 2030, dat is de ambitieuze koers van de
gemeente Noordoostpolder. Dat betekent: net zoveel
energie produceren als verbruiken. Een belangrijke rol heeft
het windpark, alleen is dat niet voldoende. In het Netwerk
Energieneutraal hebben verschillende organisaties hun
handtekening gezet onder deze ambitie. LTO Noord,
afdeling Noordoostpolder is een van die organisaties en in
het overleg landbouw hebben wij een stem. Focus hierbij is
het thema schone energie. Om de doelstelling te realiseren
zijn er op verschillende gebieden themagroepen opgericht.
Waaronder ook voor landbouw. Gerrie Abrahamse is
afgevaardigde vanuit LTO Noord afdeling Noordoostpolder.
De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van
kennismaken en uitwisselen wat er nu al gebeurt. De
themagroep landbouw bestaat uit verschillende agrarische
ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven. De komende
tijd zijn drie thema’s belangrijk; energie besparen, energie
opwekken en het minimaliseren van de fossiele energie. Die
laatste valt niet mee, de afhankelijkheid van ontwikkelingen
in mechanisatie is groot.
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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 werken gezamenlijk aan oplossingen. De
problemen waar de boeren in het gebied mee te maken
hebben zijn geïnventariseerd en gedeeld tijdens een
informatieavond. Namens LTO neemt Marien Verhage deel
aan de klankbordgroep. Na de inventarisatie zijn er 3
sporen ontwikkeld. 1) metingen in de praktijk aan
waterbewegingen 2) technische oplossingen voor de korte
termijn 3) nieuwe verdienmodellen bij geringere
drooglegging. Bij alle sporen worden de agrariërs in het
gebied volop betrokken.

Enquête zoetwater
Via die mail is u in het najaar gevraagd mee te doen aan de
enquête zoetwatergebruik. Daarop is veel reactie gekomen
met uiteenlopende antwoorden. Van zeer tevreden tot veel
verbeterpunten. Waterschap Zuiderzeeland wil het
wateraanvoerbeleid van zoetwater actualiseren en
verbreden naar waterbeschikbaarheid. We zijn heel blij met
deze input en gaan samen met Waterlandschap
Zuiderzeeland aan de slag. Via de website en social media
houden we u uiteraard op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Bent u vergeten de enquête in te vullen
maar heeft u wel opmerkingen? Stuur ons gerust een
mailtje. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten? Op onze
website vindt u hierover meer informatie.

Polderkaarten
Het kan u niet zijn ontgaan, er is een nieuwe kavelkaart uit. U
heeft deze als lid van LTO Noord ontvangen. Is dat niet het
geval, stuur ons dan even een mailtje. Bij de Welkoop
worden de kaarten verkocht, op de website
https://www.ltonoord.nl/afdeling/noordoostpolder kunt u de
nieuwe kavelkaart downloaden.

Nieuws vanuit Algemene Vergadering van het
Waterschap Zuiderzeeland.
In de vergadering van 26 september j.l. is positief besloten
voor de aanleg van het project permanente hevels
Westermeerdijk. Al in 2008 had de Algemene Vergadering
ingestemd met het voorstel tot handhaven van de
wateraanvoer in de westelijke NOP: de tijdelijke hevels, die
vanaf 1986 werden uitgerold ten behoeve van de
verbetering van de waterkwaliteit, worden vervangen door
definitieve, geclusterde hevels. Tijdens een informatieavond
“Onderduikerstocht” is door de aanwezige agrariërs
nogmaals gewezen op de nut en noodzaak van de hevels
voor aanvoer van schoon water. Deze avond en de inbreng
van ‘Werk aan Water’ tijdens de Algemene Vergadering
hebben bijgedragen tot definitieve beslissing tot het voteren
van het bedrag voor de aanleg van de hevels in 2018 (10
jaar na de eerste behandeling van dit onderwerp).

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een terugkerend thema en blijft bij ons
hoog op de agenda staan. Dit jaar hebben we op Facebook in
het najaar een korte campagne gedaan om mensen te
attenderen op landbouwverkeer, dit onder de noemer: houd
rekening met elkaar.

Volg ons op Facebook
Komend jaar concentreren wij ons op het gebruik van de
mobiele telefoon in het verkeer. Dit naar aanleiding van vele
opmerkingen en klachten die bij ons binnen komen.
Binnenkort hebben wij samen met Cumela Flevoland een
veiligheidsoverleg met de politie. Tijdens dit overleg bespreken
we onder andere de bevindingen van de verkeerscontroleurs
op landbouwverkeer en de wijze van interpretatie van
sommige regels.
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LTO Noord afdeling Noordoostpolder is nu ook te vinden op
Facebook! (LTO Noordoostpolder)

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

Pagina 2 van 2

December 2017

