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Stikstofbeleid
Het laatste half jaar heeft het stikstofbeleid ons flink
beziggehouden. Het begon met de uitspraak van de Raad
van State dat de PAS niet houdbaar is. Geleidelijk drong het
tot iedereen door wat dat betekent. In oktober kwamen Rijk
en Provincies met ideeën hoe het verder zou kunnen.
Daartegen is flink geprotesteerd, door de landbouw maar
ook door de bouwsector. De overheid nam zes weken de tijd
om met nieuwe voorstellen te komen. Ondertussen
verenigden alle belangenbehartigers zich tot het Landbouw
Collectief. Dit Landbouwcollectief heeft zelf een voorstel
gemaakt, “Uit de gecreëerde stikstofimpasse” om het
stikstofprobleem aan te pakken.
De Spoedwet Stikstof waar de minister begin december
mee kwam, zorgde niet voor meer duidelijkheid. De Tweede
Kamer heeft de wet aangenomen, het is nog maar de vraag
of de Eerste Kamer dat ook gaat doen. Het
Landbouwcollectief heeft kritiek dat er geen overleg meer is
met hen, en kritiek op het feit dat het plan van de minister
minder stikstofwinst oplevert dan het boerenplan.
Ondertussen blijft het gevoel bestaan dat de landbouw de
enige sector is die offers moet brengen voor de stikstof. Er
is dus nog genoeg te doen voor het Landbouwcollectief….
Ook voor de lokale belangenbehartiging blijft er genoeg te
doen. LTO afdeling Oost Achterhoek houdt zich ook in deze
tijden bezig met de lopende zaken. Omgevingsvisies,
waterplannen, zonneparken, ozb-tarieven, bermenbeheer,
faunabeleid, coachingsgesprekken, enzovoort. Zoals
gebruikelijk in onze december nieuwsbrief een overzicht van
waar de afdeling zich het afgelopen jaar mee bezig
gehouden heeft.
We hopen dat u, ondanks alle mogelijke zorgen, toch kunt
genieten van de feestdagen en we wensen u een gelukkig
en succesvol 2020 toe!
Mark Ormel
Vacature voorzitter afdeling LTO Oost Achterhoek
De termijn van onze voorzitter loopt af in 2021. Als bestuur
willen we tijdig starten met de zoektocht naar een nieuwe
voorzitter. Er is een commissie opgericht dat aan de slag
gaat om een opvolger te vinden. Bij deze ook de vraag aan
alle leden om mee te denken. Heb je zelf interesse, wil je
meer informatie of weet je een geschikte kandidaat dan

horen we het graag. Alle reacties worden uiteraard
vertrouwelijk behandeld.
Reacties/informatie: Mark Ormel 06-13428776.
Commissie voorzitter gezocht
Bezoek D66
Op 20 November heeft er een bezoek plaatsgevonden van
de afdeling D66 Winterswijk op het bedrijf van Arjan
Tolkamp. Aanleiding voor dit bezoek is het plan om de
veestapel te reduceren in Nederland en verder kennis te
maken. Tijdens een rondgang over het melkveebedrijf
hebben we de verschillende kanten van de melkveehouderij
laten zien en welke regelgeving er al op ons afkomt. Het
was ons al snel duidelijk dat er veel kennis ontbrak over de
landbouw. Aan de keukentafel hebben we verder een
prettige discussie gehad waarbij we veel konden uitleggen.
Het idealisme dat D66 voor staat hebben we niet kunnen
keren, maar we hebben ze wel duidelijk kunnen maken
welke rol de landbouw heeft, zowel regionaal als nationaal.
Rudie te Selle

DAW Dinxperlo
Binnen het waterwingebied van het pompstation van Vitens
in Dinxperlo loop een DAW project. Hier doen de meeste
grondgebruikers aan mee. Doel van het project is inzichtelijk
te krijgen waar men nog verbetering kan doorvoeren op
bedrijfsniveau. Men kan denken aan het beter in kaart
brengen waar mogelijk verliezen optreden bij bemesten,
manieren van bemesten en tijdstip van oogsten. Waar
kunnen we de grond nog verbeteren kwa organisch stof, PH
of storende lagen verhelpen. Er is een N90 meeting op
verschillende bedrijven gedaan, dit gebeurt in het voor- en
najaar, drie jaar lang. Het uiteindelijke doel is om nog
efficiënter met onze mineralen om te gaan en eventuele
uitspoeling naar het grondwater te minimaliseren.
Manfred Keuper
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Overleg met B & W Aalten
Een afvaardiging van het bestuur heeft onlangs een overleg
gevoerd met enkele wethouders en ambtenaren van de
gemeente Aalten. Een greep uit de onderwerpen die aan de
orde kwamen:
● Schorsing van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied
voor intensieve veehouderij. Het wachten is op de
uitspraak van de Raad van State.
● Omgevingsvisie: de gemeente wil in 2020 in overleg
met inwoners en belangenbehartigers over de inhoud
van de visie.
● Zonneparken: wethouders zeggen dat ze
terughoudend zijn met zonnepanelen op
landbouwgrond. Wij houden ze daar aan!
● Landbouwverkeer.
● Zwerfafval.
● Eikenprocessierups: de gemeente doet heel beperkt
aan bestrijding….
● Veiligheid buitengebied / ondermijning.
Mark Ormel
Ledenavond 12 november 2019
Tijdens deze ledenavond praatte Henk Jolink ons onder
andere bij over de kaderrichtlijnwater, hoe water langer vast
te houden in het gebied en het huidige watersysteem. Naar
de toekomst toe is het belangrijk om water vast te kunnen
houden. Peter Schrijver, van WRIJ, was deze avond ook
aanwezig. En gaf aan dat vanuit het waterschap er op
bedrijfsniveau maatregelen getroffen kunnen worden en dat
er hiervoor ook financiële middelen beschikbaar zijn. Marc
Balemans, DAW-coördinator van LTO Noord, was ook
aanwezig. Bij hem kon men zich opgeven indien er
interesse is om op het eigen bedrijf aan de slag te gaan met
deze
maatregelen.
Voor
meer
informatie
www.agrarischwaterbeheer.nl.
Liesbeth Prinsen-te Peele
Ledenavond 11 december 2019; ‘Wildschade, hoe te
handelen’?
Op 11 december hadden we een ledenavond die in het
teken stond over de nut en noodzaak van het melden van
schades door het wild. Erik Koffeman van
Faunabeheereenheid Gelderland legde ons haarfijn uit wat
ze deden en wat het nut is van dat alle agrariërs eventuele
schade dienen te melden! Als er geen schades worden
gemeld om welke reden dan ook, kan er ook geen beleid op
gemaakt worden. Faunabeheereenheid Gelderland is erg
afhankelijk van deze data. Als men bij de overheid zowel
landelijk als provinciaal wil aandringen tot een mogelijk
afschot van bepaalde wildsoorten of terugbrengen van een
afgesproken acceptabele stand, dan willen de overheden
tegenwoordig juist veel data hebben over hoeveel schades
er allemaal zijn en door welke diersoort. Daarom is het erg
belangrijk dat wij eventueel samen met onze jachthouder
hier werk van maken. Het melden van schades kan via
www.faunaschade.nl . Voor de eerste keer is het wat lastig
omdat je moet aanmelden, bij een volgende keer gaat het
sneller.

Hans van Beuzekom portefeuillehouder Faunabeleid van
het Regiobestuur Oost heeft in zijn presentatie proberen
duidelijk uit te leggen hoe het melden van schades in zijn
werk gaat. Hoe de schade-app die LTO heeft ontwikkeld in
elkaar zit. Bij het gebruikmaken van de schade-app is het
van belang dat je eerst een keer moet hebben ingelogd bij
de website van faunaschade.nl om hier een account aan te
maken.
Manfred Keuper
Vergoeding voor maatregelen om droogte te
verminderen
Boeren hebben in toenemende mate te maken met
verminderde beschikbaarheid van zoetwater. Dit is onder
andere het gevolg van veranderingen in het klimaat. De
jaren 2018 en 2019 heeft laten zien dat het van belang is
om beter voorbereid te zijn op langere periodes van droogte
en te werken aan voldoende water voor het gewas.
Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een
subsidieregeling in voorbereiding voor het uitvoeren van
maatregelen die de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten.
Binnen die regeling kan een financiële bijdrage geleverd
worden aan het plaatsen van een stuw, aanleg
peilgestuurde drainage, beregening of een innovatieve
methode voor efficiënter watergebruik. Wilt u maatregelen
nemen voor verbetering van waterbeschikbaarheid? Een
subsidie tot 40% van de investering is mogelijk. De
maatregelen dienen uitgevoerd te worden tussen maart
2020 en december 2021.
Aanmelden van initiatieven kan vanaf nu bij het DAW Team:
Babette Veerbeek (babette@waterprof.nl of 06 11 80 72 74)
of
Marc Balemans (mbalemans@ltonoord.nl of 06 11 70 66
97)
DAW Team
Stikstofbrief WCL
Vanuit het WCL is er onlangs een brief gestuurd naar de
beleidsmakers die te maken hebben met het stikstofdossier.
In de Winterswijkse politiek is onlangs een motie van het
CDA afgewezen waarin een oproep werd gedaan om op te
komen voor de agrariërs in het Winterswijkse, waarin zich 4
Natura 2000 gebieden bevinden. Om toch de zorgen
hieromtrent kenbaar te maken en omdat het WCL
Winterswijk in het verleden bewezen heeft om dergelijke
problematiek aan te kunnen pakken, is hiervoor een brief
opgesteld. Deze is grotendeels ingegeven vanuit de
landbouw, waarin het voor ons essentieel was dat de
oproep gedaan werd om bestaande NB vergunningen te
respecteren. Na enige discussie met het college B&W is dit
er ook in gebleven. NB vergunningen zijn er namelijk niet
alleen voor de boeren. Het is afwachten wat de reactie op
de brief is, welke op te vragen is bij ondergetekende.
Ondertussen gaan de ontwikkelingen wel door in het
stikstofdossier. Zo heeft ondergetekende onlangs een
delegatie van statenleden van het CDA op bezoek gehad

LTO Noord afdeling Oost Achterhoek – Secretariaat: Varsseveldsestraatweg 120, 7122 NT Aalten – Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle

LTO Oost Achterhoek – Nieuwsbrief december 2019
om te laten zien hoe de stikstofperikelen uitpakken voor een
melkveebedrijf. Daarnaast is er in de gemeente Winterswijk
een “stikstofcommissie” opgericht om met elkaar over dit
onderwerp in gesprek te gaan. In deze commissie zitten
naast afgevaardigden uit het WCL, namelijk landbouw
(Alfred Scholten en ondergetekende), recreatie en natuur,
ook personen uit de bouw, van de steengroeve, OBW en
gemeente-ambtenaren.
Rudie te Selle
Energietransitie gemeente Aalten
In het Plan van Aanpak Duurzame Energie is weergegeven
hoe Aalten in 2030 energieneutraal wil worden. Onder
andere via 12 windturbines, 41 ha zonnepanelen en
meerdere biovergistingscentrales moet dit gerealiseerd
worden. Voor zonnepanelen is in het plan uitgegaan van 11
ha op daken en 30 ha op landbouwgrond.
LTO is tegen aanleg van zonneparken op landbouwgrond.
Wij vinden dat de grond beschikbaar moet blijven voor de
landbouw. Er komen genoeg eisen op ons af en dat gaat
niet samen met het onttrekken van grond aan de landbouw.
We hebben als LTO ons standpunt duidelijk gemaakt door in
te spreken tijdens het RondeTafelgesprek over het Plan van
Aanpak. Verschillende fracties hebben ons standpunt
meegenomen naar de gemeenteraadsvergadering over het
Plan van Aanpak. Uiteraard volgen we de uitvoering van het
Plan van Aanpak en ondernemen actie als het nodig is.
Gerben Obbink

Bestuursleden LTO Oost Achterhoek
Mark Ormel – Voorzitter ................................T 06-13428776
Manfred Keuper – vicevoorzitter …………….T
 06-23568426
Jennifer de Jong – Plaatsverv. Secretaris ….T
 06-12123177
Liesbeth Prinsen-te Peele –Penningmeester.T 06-22754602
Sander Fisser ................................................T 06-48071940
Pascal Klein Holkenborg ...............................T 06-46546678
Gerben Obbink ……………………………...…T 06-20905048
Rudie te Selle …………………………...……..T 06-12082019
Carla Schurink-Berntsen ...............................T 0544-461593
Michel Tiggeloven ..........................................T 06-12287203
André Wikkerink ............................................T 06-13445454

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een goed 2020.

Aankondiging Ledenbijeenkomsten
22 januari
Ledenbijeenkomst met betrekking tot het Keurmerk Veilig
Buitengebied.
20 februari
Ledenvergadering
Wijziging e-mailadres
Door de aanleg van glasvezel zijn of worden veel
mailadressen gewijzigd. Om u ook in de toekomst op de
hoogte te houden via de mail, ontvangen we graag de
wijzigingen.
Het
e-mailadres
lto.oostachterhoek@gmail.com
is
momenteel geblokkeerd door Google omdat ze vinden dat
er SPAM vanaf dat adres is verzonden. Om dit soort
problemen in de toekomst te voorkomen, proberen we nu
via LTO Noord een e-mailadres voor onze afdeling te
krijgen. Helaas gaat daar even tijd overheen.
Wijzigingen van e-mailadres, vragen, etc. kunnen voorlopig
gestuurd worden aan jenniedejong@gmail.com.
LTO Noord Informatiecentrum
Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken via:
T 088-888 66 66 (optie 2) of per mail op info@ltonoord.nl.
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Belangenbehartiging LTO Oost Achterhoek 2019
Oost Achterhoek algemeen
● Gezamenlijk met de andere Achterhoekse LTO
afdelingen bijeenkomst gehouden met Minister
Schouten als gast.
● Kavelruil langs Twenteroute N18 wordt opgestart.
● Huiskamerbijeenkomst met Wil Meulenbroeks en Jos
Verstraten over ontevredenheid in de melkveehouderij.
● Ledenavond gehouden met Geesje Rotgers / Stichting
Agrifacts als gast.
● Afdelingsvoorzitter zit in Ledenraad LTO Nederland.
Vier keer per jaar vergadering.
● Bestuurlijk overleg Aaltens Goor / Zwarte Veen.
Overleg met gedeputeerde, heemraad, wethouders,
Staatsbosbeheer over de plannen in en om het gebied.
● Overleg
met gemeente Aalten over het
coachingsproject.
● Gebiedsoverleg met de Achterhoekse LTO
afdelingsvoorzitters.
● Deelname
adviesraad
Vruchtbare
Kringloop
Achterhoek.
● Overleg over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rondom
Aaltens Goor Zwarte Veen.
● Regionaal LTO overleg. Vergadering met alle Gelderse
en Overijsselse afdelingsvoorzitters en het
Regiobestuur.
● Overleg met initiatiefnemer van RMS mestverwerking
Groenlo.
● LTOInformatiebijeenkomst in Nijkerk bezocht over de
stikstofregels en de inzet van LTO hierin.
● Overleg met advocaat over bezwaar tegen zonnepark.
● Busreis georganiseerd voor leden die naar de actie in
Den Haag wilden.
● LTO actie bij Provinciehuis in Arnhem. Trekkerroute
gecoördineerd.
● Overleg over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Vragender Lievelde.
● Overleg op De Marke over GLB pilot in de Achterhoek.
Winterswijk
● WCL: Enkele bestuursleden vanuit Winterswijk hebben
zitting in het WCL-bestuur. De stichting stelt zich ten
doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te
voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van
het buitengebied van Winterswijk.
● Folieactie: Op 8 juni is de jaarlijkse folieactie
gehouden. De folieactie is een WCL-project dat door
LTO met o.a. mankracht wordt ondersteund. Dit jaar in
andere uitvoering omdat er kosten in rekening gebracht
werden voor het brengen van folie.
● Omgevingsvisie buitengebied: Onze commissie volgt
de ontwikkelingen van de omgevingsvisie nauwgezet
en dient zienswijzen in waar volgens ons zaken
aangekaart moeten worden.
● Zonneparken: eenduidig met de andere gemeenten in
Oost-Achterhoek zijn wij tegen de ontwikkeling van
zonneparken op landbouwgrond in Winterswijk, en
zullen daar naar handelen.

●
●

●

●

●

●
●

PeGeWe fietsvierdaagse: Dit jaar heeft LTO een
stopplaats georganiseerd bij Loonbedrijf Huiskamp in
Huppel. Het was ook dit jaar erg warm.
Uitwisseling
met
Bauernverband Vardingholt:
Commissie Winterswijk heeft dit jaar een bezoek
gebracht aan de viering van het 100 jarig bestaan van
het
Bauernverband.
Leuke
middag,
goed
georganiseerd.
Natura 2000 / PAS / Stikstofcrisis: Een voortschrijdend
dossier waar LTO altijd direct bij betrokken is, met dit
jaar heel nieuwe ontwikkelingen door de stikstofcrisis.
Onze commissieleden hebben actief deelgenomen aan
de diverse acties die hiervan het gevolg waren.
Collegebezoek varkensbedrijf Soede. Het College van
B&W heeft een bezoek gebracht aan het varkensbedrijf
van de Fam. Soede in het Woold. Hier kwamen veel
positieve reacties op.
Afvaardiging in Stichting Pan: LTO heeft een
afgevaardigde in coöperatieve vereniging PAN, dat is
opgericht voor de praktische uitvoering van natuur- en
landschapsonderhoud.
Huiskamerbijeenkomsten:
door
middel
van
huiskamerbijeenkomsten komen we in gesprek met
leden, maar ook met niet-leden of stoppers.
Luisterend oor. Evenals onze collega’s in de andere
gemeenten proberen we altijd een luisterend oor te
bieden, ook als men het oneens is met het landelijke
LTO beleid.

Aalten
● Scholenproject: groepen 7 en 8 van de basisscholen
laten zien wat er gebeurt op een boerderij. Mede
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het
SAAP.
● Ook afgelopen jaar weer een geslaagde fietstocht
georganiseerd.
● Dit jaar was de laatste mogelijkheid om bankjes te
bestellen die mede via het SAAP mogelijk zijn
gemaakt. Doel is om de burgers te laten genieten van
het prachtige agrarische landschap.
● Projectplan over de N318 Varsseveld-Aalten hier
komen 4 verplichte landbouwpasseerhavens en een
inhaalverbod voor gehele weg.
● Ledenavond gehad op de brandweerkazerne in Aalten
met aansluitend een BBQ.
● Kavelruil coördinator is Frans Baack: 06-10309155.
● Er loopt een DAW project in het waterwingebied van
Vitens in Dinxperlo.
● Verschillende bijeenkomsten over ondermijning
bijgewoond.
● Afvaardiging vanuit het LTO in DB van het SAAP.
● Halfjaarlijkse gesprekken met Wethouders en
ambtenaren.
● Inspreken bij verschillende RTG’s.
● Veel contact met het AJK
● Verschillende huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.
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Oost Gelre
● Keurmerk Veilig Buitengebied: bijeenkomsten over
veiligheid buitengebied bezocht en mee gepraat over
dit onderwerp.
● DAW Lievelde/Vragender: Veel aandacht voor de
waterhuishouding in dit gebied. Er zijn 20
bedrijfswaterplannen opgesteld en er is een excursie
georganiseerd. Ook zijn er 3 boerenstuwen aangelegd.
● Kavelruil N18: Mogelijkheden voor kavelruil worden
onderzocht. Tientallen bedrijfsbezoeken geweest.
● Zomeravondexcursie gehouden naar Geverinck
Bronbemaling in Groenlo.
● Periodiek overleg geweest met het College van B&W.
● Zonneweiden: We zijn tegen zonnepanelen op
landbouwgrond en hebben daarom bezwaar gemaakt
tegen een initiatief.
● Mestverwerking: Ingezonden brief naar lokale media
gestuurd en kenbaar gemaakt dat wij achter de diverse
initiatieven staan.
● Plussenbeleid: Overleg met de gemeente gehad over
het ontwerp-plussenbeleid.
● Oversteken N18 Lievelde: Samen met de
dorpsbelangenorganisaties is er inzet geweest voor
een veilige oversteek (=viaduct) over de N18 nabij de
Zwolseweg.
Oude IJsselstreek
● Kennismaking nieuwe college: Op 12 februari hebben
we als commissie Oude IJsselstreek kennisgemaakt
met het nieuwe college van de gemeente. Eerst zijn we
met elkaar het gesprek aangegaan over diverse
onderwerpen om aansluitend een rondleiding te krijgen
op een melkveebedrijf.
● Excursie Voerwaarts Sinderen: Op 3 oktober vond de
jaarlijkse excursie plaats. Dit keer bij Voerwaarts in
Sinderen. Ondanks de lage opkomst kijken we terug op
een mooie avond.
● Gesprekken Wethouder: Twee keer per jaar vindt er
een gesprek plaats met de wethouder, onderwerpen
zoals omgevingsvisie, bestemmingsplan, ondermijning
en bermenbeheer worden dan besproken.
● Energie transitie: Er is volop discussie gaande over de
invulling van de energietransitie, met name de
discussie rondom zonneparken heeft onze volle
aandacht. Ook in de gemeente Oude IJsselstreek zijn
plannen voor grootschalige zonneparken. Wij als LTO
Oost Achterhoek vinden het opofferen van
landbouwgrond voor zonnepanelen geen oplossing
voor de uitdagingen die we hebben.
● PR: Een goed bezochte fietstocht langs diverse
agrarische bedrijven in de gemeente. Dit jaar was er
voor het eerst de mogelijkheid om op diverse plaatsen
op te stappen.
● Kringlooplandbouw: Op 25 sept was er een avond over
kringlooplandbouw
georganiseerd
door
de
plattelandsraad. Ook LTO heeft hier een bijdrage aan
geleverd middels het deelnemen aan de
paneldiscussie. We kijken terug op een geslaagde
avond.
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