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Heibel
In mei van dit jaar is de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) door de Raad van State afgekeurd. Dit betekent dat
er geen nieuwe vergunningen kunnen worden verleend,
maar ook dat het onzeker is of vergunningen en meldingen
die de laatste vier jaar onder de PAS tot stand gekomen
zijn, nog geldig zijn. Elke activiteit die de uitstoot van stikstof
doet toenemen, moet worden stilgelegd. Voor de landbouw
de zoveelste tegenslag. Voor andere sectoren, zoals de
bouw en het verkeer, een standstill die compleet nieuw is.
De in het leven geroepen Commissie Remkes krijgt de
opdracht om snel met oplossingen te komen. LTO
Nederland is de hele zomer door flink aan het lobbyen
geweest om Remkes van ideeën te voorzien die voor de
landbouw acceptabel zijn.
Tussendoor wordt er door een paar loslopende Kamerleden
alvast geroepen dat een halvering van de veestapel het
beste is. Het advies van Remkes dat door minister Schouten
wordt overgenomen komt er op neer dat boeren vrijwillig
kunnen saneren en dat er geen gedwongen krimp zal zijn.
De Provincies gaan veel verder dan het Rijk en willen ook bij
‘blijvers’ een flinke beperking van de stikstofruimte.
Inmiddels zijn de provinciale plannen opgeschort, maar sluit
Schouten gedwongen krimp niet meer uit.
Bovenstaande drie alineaatjes hebben meer heibel gegeven
in onze sector dan alle droogte, zonneparken,
Roundupverboden en weidegangdiscussies van de laatste
jaren bij elkaar. Die heibel zorgde voor acties in Den Haag
(twee
keer),
Bilthoven,
Arnhem
(en
andere
provinciehoofdsteden) en het Woold. Die acties hebben
geholpen om burgers en politici van onze zorgen te
doordringen. De acties hebben ook duidelijk gemaakt dat
het de boeren hoog zit. De acties hebben duidelijk gemaakt
aan de belangenbehartigers dat er nog heel veel geknokt
moet worden om zaken voor elkaar te krijgen zodat er wel
perspectief is voor huidige en toekomstige boeren.
Mark Ormel
Met de bus naar Den Haag voor Agractie
1 Oktober was een dag waarin de Agrarische sector zich
van een positieve kant heeft laten zien, dat is niemand
ontgaan! Vanuit de afdeling was er een bus georganiseerd
waardoor het mogelijk was om op een eenvoudige manier
tegen een kleine bijdrage deel te nemen aan de Agractie.
Half 10 in de morgen vertrok de bus vanaf de Radstake met
ongeveer 80 personen richting Den Haag waar we rond half

1 op het Malieveld stonden. Het officiële gedeelte met
sprekers was goed te volgen, enkel een tweetal sprekers
waren niet te verstaan. Het aanwezig zijn op het malieveld
tijdens deze demonstratie is een ervaring die menigeen niet
snel zal vergeten, evenals de terug reis waarin menig
colonne met trekkers werd ingehaald op de A12. Na afloop
was er nog de mogelijkheid om de lange dag af te sluiten
met een etentje bij de Neeth. Deze dag werd mede mogelijk
gemaakt door sponsorbijdragen van Gunnewick
mengvoeders, Klein Nibbelink landbouwmechanisatie en
Agrowin. De Oosthof Dierenartsen verzorgden de
smakelijke lunch, allen nogmaals dank hiervoor!
Rudie te Selle
Spandoeken naar aanleiding van Agractie
Om ook mensen buiten Den Haag mee te nemen in de
staking van 1 oktober zijn op een drietal locaties in de regio
spandoeken in de wei geplaatst.

Jennifer de Jong
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Staking bij Provinciehuis Arnhem
Ondanks beloften die gedaan zijn tijdens de landelijke
staking van 1 oktober verschenen al 2 dagen later plannen
van de provincies waar wij ons als LTO absoluut niet in
konden vinden. Derhalve hebben wij opgeroepen om op 14
oktober te staken bij het Provinciehuis in Arnhem. Velen van
jullie hebben daar gehoor aan gegeven en mede door de
enorme opkomst en de gemoedelijke sfeer is ook deze actie
een groot succes geweest. Gedeputeerde Drenth beloofde
de regels voor de landbouw op te schorten en op 22 oktober
is het college hiermee akkoord gegaan. De komende tijd zal
LTO met het college in gesprek gaan over
stikstofproblematiek en maatregelen die voor de sector wel
haalbaar zijn.
Jennifer de Jong
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
Keurmerk Veilig Buitengebied
De gemeente Oost Gelre is een proces gestart om te komen
tot een Keurmerk Veilig Buitengebied. Doel is
samenwerking aan veiligheid en leefbaarheid in het
buitengebied. Het proces wordt begeleid door Platform
Veilig Ondernemen Oost- Nederland (PVO-ON) en er is een
werkgroep samengesteld. In de werkgroep zijn, politie,
gemeente, brandweer, ODA, WBE, WRIJ, gemeentelijke
BOA’s, dorpsbelangenorganisaties, natuurorganisaties en
LTO vertegenwoordigd. Het doel is om criminaliteit in het
buitengebied op te merken en daar melding van te maken.
Er zijn drie bijeenkomsten in de gemeente georganiseerd
om bewoners van het buitengebied te informeren hoe
vreemde en opvallende zaken zijn te signaleren. Als
bewoners ben je de ogen en oren van het buitengebied. De
gemeente probeert om een zo goed mogelijk netwerk van
buurtwhatsapp te krijgen zodat iedereen snel kan melden of
geïnformeerd wordt bij ‘vreemde ’zaken.
Rob Groot Kormelinck
Omgevingsvisie Winterswijk
Onlangs heeft de gemeente Winterswijk haar
omgevingsvisie gepresenteerd en ter inzage gelegd. De
commissie Winterswijk is bij het tot stand komen van deze
visie betrokken geweest samen met de OBW en de BSV.
Een traject waarin afgelopen winter ook de bewoners van
het buitengebied betrokken zijn geweest. Dit heeft er toe
geleid dat uiteindelijk de derde versie van de
omgevingsvisie ter inzage gelegd kon worden. Tot 1 oktober
konden er zienswijzen worden ingediend op de
omgevingsvisie. Samen met de OBW, de BSV en later ook
boet’n af (groep jongeren die in het buitengebied willen

wonen) hebben we als commissie Winterswijk een
zienswijze
ingediend.
Met
behulp
van
de
beleidsmedewerkers in Zwolle van LTO Noord is er nog een
zienswijze opgesteld welke meer gericht is op de agrarische
sector.
Rudie te Selle
Bezwaar zonnepark
Als LTO afdeling Oost Achterhoek hebben wij ons
uitgesproken tegen de aanleg van zonnepanelen op
landbouwgrond. Wij vinden dat grond voor landbouw
beschikbaar moet blijven. Ook maatschappelijke wensen die
aan
de
landbouw
worden
gesteld,
zoals
grondgebondenheid, weidegang, behoud van biodiversiteit,
bodemvruchtbaarheid en waterbergend vermogen staan
haaks op het onttrekken van grond aan de landbouw ten
behoeve van energieproductie.
In Lievelde is een initiatief om een zonnepark van negen
hectare aan te leggen. Hiertegen hebben wij een zienswijze
ingediend. De gemeente Oost Gelre heeft onze argumenten
van tafel geveegd en de zienswijze ongegrond verklaard.
Als bestuur van LTO Oost Achterhoek hebben we besloten
om het hier niet bij te laten zitten en een bezwaar in te
dienen. Dit betekent dat de Raad van State een oordeel
moet geven over de aanleg van zonnepanelen op
landbouwgrond.
Mark Ormel
Bankjesproject Aalten
Voor het derde jaar hebben we in Aalten het bankjesproject
gehouden voor de gemeente Aalten. Aaltense leden met
een bedrijf konden een bankje bestellen en dit op een mooie
plek op of rondom het bedrijf plaatsen. Op het bankje zit een
bord met daarop de tekst “dit uitzicht wordt u aangeboden
door” met daarbij de bedrijfsnaam.
Dit jaar hebben we 13 bankjes uitgedeeld, in totaal hebben
we nu 33 bankjes in het buitengebied van Aalten staan. We
hopen hiermee de verbinding tussen burgers en boeren
verder te versterken. Het prachtige landschap in ons
buitengebied wordt door de boeren onderhouden en mede
door middel van de bankjes kunnen we dit laten zien aan de
wandelaars en fietsers. We hopen dat de “gasten” in ons
buitengebied genieten van het uitzicht.
Gerben Obbink
Avondexcursie plaats bij Voerwaarts
Op donderdag 3 oktober jl. vond de jaarlijkse avondexcursie
voor de leden van de gemeente Oude IJsselstreek plaats bij
Voerwaarts in Sinderen. Dit bedrijf kenmerkt zich door het
aanbieden van een breed scala aan kleindiervoeders, deze
worden grotendeels in eigen beheer geproduceerd. De
verkoop vindt plaats via diverse (eigen) webshops als zowel
groothandels en enkele grote winkelketens (Welkoop,
Intratuin) Naast de productie van kleindiervoeders wordt er
in de fabriek ook nog biggenvoer in loondienst
geproduceerd.
Er waren door diverse omstandigheden maar een handvol
leden uit onze gemeente, echter het was voor de aanwezige
een interessante avond.
Sander Fisser
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25 jarige jubileum WCL Winterswijk
Op 27 september was er een symposium georganiseerd ter
ere van het 25 jarige bestaan van het WCL Winterswijk. Het
thema was “Landbouw in kleinschalig landschap:van
handicap naar kans!” met 12 sprekers en als dagvoorzitter
Dirk Strijker. Schouwburg de Storm was met 160 bezoekers
redelijk gevuld waarbij er - naast de andere gasten - net
zoveel ambtenaren als agrariërs waren. Vanuit de
verschillende invalshoeken werd het thema belicht met
bijdragen vanuit de agrarische hoek van Dick Looman
(VALA), Ben Haarman en Carel de Vries. Van het ministerie
was Marjolijn Sonnema, de directeur generaal AGRO van
LNV, aanwezig om te zien hoe het is om in het kleinschalige
landschap landbouw te bedrijven. Dit biedt zeker kansen,
maar het benutten ervan is lastig.
Rudie te Selle
Informatieavond kringlooplandbouw
Op 25 september jongstleden was er in het Borchuus in
Varsseveld een informatieavond over kringlooplandbouw.
Dit was georganiseerd door de Plattelandsraad uit Oude
IJsselstreek. Avondvoorzitter was Irene van der Aart.
Gastspreker was Zwier van de Vegte, bedrijfsleider van
kenniscentrum De Marke in Hengelo. Zwier hield een
uitgebreid verhaal over het ontstaan van de hedendaagse
landbouw en over de voor- en nadelen die ermee gepaard
gaan. Daarna volgde een interviewtje met ondergetekende.
Ik heb verteld dat ik zeker voor kringlooplandbouw ben,
maar dat daarmee niet zomaar betere inkomens voor
boeren gerealiseerd worden.
Na de pauze was er een paneldiscussie met onder andere
biologisch melkveehouder Tom Keuper, vleesveehouder
Jacco Keuper, wethouder Ria Ankersmit en foodspecialist
Maurits Steverink. De panelleden legden uit op welke
manier zij op dit moment bezig zijn met de kringloop en
waar er nog uitdagingen liggen.
Het was een drukbezochte avond, maar liefst 130 mensen
hadden de moeite genomen om naar deze bijeenkomst te
komen.
Mark Ormel

Jennifer is nu ‘toegevoegd secretaris’. We zullen haar
tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari
aanstaande formeel kandidaat stellen als bestuurslid.
Mark Ormel
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. Tot dit adres weer
wordt vrijgegeven kunnen wij dit niet gebruiken. Om dit soort
problemen in de toekomst te voorkomen, proberen we nu
via LTO Noord een e-mailadres voor onze afdeling te
krijgen. Wijzigingen van e-mailadres, vragen, etc. kunnen
voorlopig gestuurd worden aan degoosen@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.
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

Aankondiging Ledenbijeenkomsten
Eind november zal er een ledenbijeenkomst plaatsvinden
over de waterrichtlijn. De exacte datum en invulling zullen
op een later tijdstip bekend worden gemaakt.
Medio december zal een ledenbijeenkomst plaatsvinden
m.b.t. flora & fauna en wildbeheer. De exacte datum en
invulling zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.
Nieuwe secretaris
Afgelopen zomer heeft Erica Lensink, secretaris van het
bestuur van onze LTO afdeling Oost Achterhoek, te kennen
gegeven dat ze vanwege tijdgebrek direct wilde stoppen met
het bestuurswerk voor LTO. We hebben een vervanger
gevonden in de persoon van Jennifer de Jong. Jennifer was
al actief in de LTO commissie Aalten. Jennifer heeft samen
met haar vriend een melkveebedrijf in Lintelo.
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