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Nieuwsbrief LTO Noord Oostelijk Flevoland juni 2018
Voortgang glasvezel.
Op het provinciehuis wordt er voortvarend verder gewerkt aan het project glasvezel. In eerste
instantie is tijdens markconsultatie door marktpartijen aangegeven dat medefinanciering door de
overheid noodzakelijk is om de business case sluitend te krijgen.
Gedeputeerde staten hebben nu een voorstel aan de Provinciale staten gedaan om een (geheim)
bedrag te reserveren voor glasvezel in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Ook zal de provincie aan de
nieuwe gemeentebesturen een financiële bijdrage vragen. In het najaar van 2018 zal er een uitvraag
worden gedaan aan de marktpartijen om een concreet voorstel te doen voor de verglazing van het
gebied.
Uit voorgaande blijkt dat de Provincie doordrongen is van de noodzaak van een glasvezelnetwerk om
in Flevoland toplandbouw te bedrijven.

Kandidaatschap Algemene Vergadering Waterschap 2019
Zoals al eerder gemeld zijn er volgend jaar waterschap verkiezingen. U kon solliciteren om op een
verkiesbare plaats te komen voor Werk aan Water of om in aanmerking te komen voor een geborgde
zetel (ongebouwd). Voor de laatste zal de vertrouwenscommissie drie personen voor dragen.
Voor de partij Werk aan Water volgt waarschijnlijk nog een extra ronde waarin men zich kandidaat kan
stellen.

Maaibeleid wegbermen
Het maaien van de Provinciale wegbermen wordt uitbesteed middels een beeldbestek. Dit houd in dat
de aannemer zich houdt aan bepaalde lengte van het gras en het aantal meters wat minimaal bij
kruisingen moet worden gemaaid. Volgens ons als bestuur waar wij hebben kunnen zien, heeft de
aannemer zich tot nu toe goed aan het bestek gehouden. De kruisingen waren op tijd gemaaid zodat
er geen onveilige situaties ontstonden door te hoog gras. Heeft u toevallig plaatsen gezien waar dit
niet het geval is vragen wij u dit te melden bij de provincie via nummer 0320-265566 of te mailen naar
info@flevoland.nl. Ook graag een mail naar coravdvliert@gmail.com zodat wij als bestuur kunnen
kijken of er iets met de klachten worden gedaan.
Ook zijn er een aantal bermen met ecologisch aandacht gebied, hierin staan veel verschillende soorten
planten en bloemen. Deze planten kunnen bijvoorbeeld waardplanten zijn voor insecten en bv.
wortelvliegen. Wij weten van een perceel wortelen wat tegen een ecologische berm aan ligt dat deze
flink zijn aangetast door de wortelvlieg welke in de bermen zaten. Waardoor het perceel wortelen is
vernietigt, omdat het product zodanig was aangetast dat dit niet meer verkoopbaar was. Ondervind u
ook problemen met deze bermen meld dit dan bij ons via coravdvliert@gmail.com.
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Bodem en Kringloop Flevoland
Melkveehouders en akkerbouwers in Flevoland ervaren dat zij – door de mestwetgeving – te weinig
kunnen investeren in de bodemvruchtbaarheid. Wij halen ruimschoots meer nutriënten van het land
dan dat wij er via bemesting terug mogen brengen. Tegelijkertijd is het fosfaat niveau van de bodem
nog redelijk en kunnen wij (dus) niet extra bemesten. Door deze situatie is het moeilijk om het
organisch stofgehalte van de grond op peil te houden. Te meer daar de melkveehouders de percelen
inzetten voor zowel de grasproductie als akkerbouwgewassen.
Voor melkveehouders is de noodzaak om hoge opbrengsten van de grond te halen nog groter
geworden door de visie grondgebondenheid waarbinnen wordt gesteld dat 65 % van het nodige eiwit
van eigen land moet komen. Vele bedrijven voldoen nog niet aan dit voorschrift. Als er een hoger
opbrengst/ha te halen is hoeven daar geen extra ha's voor aangetrokken te worden, of minder
verhuurd te worden. Voor ander sectoren is dit ook van belang omdat er dan meer grond ter
beschikking is voor teelten zoals bollen, aardappels en uien.
De opgave is om strategieën te ontwikkelen om zowel de productie op peil te houden (of te verhogen)
en de bodemvruchtbaarheid te versterken. Daarvoor gaan we aan de slag. Om een goede aanpak
daarvoor te ontwikkelen, willen we eerst een thema-avond organiseren voor ondernemers waarop u
uw vragen goed kunt formuleren waarmee daarna een actie kan worden gestart.

wanneer:

30 augustus 2018 om 20.00 u

waar:

Shortgolf, Rivierduinweg 9, 8255 PJ Swifterbant

wie (sprekers):

Gerard Ros (NMI-Agro), Jaap Gielen (Countus), Joost
Keuskamp (CLM), Herman Krebbers (Delphy), Saskia
Veltman (FAJK/DLV)

Voor de leden van Lelystad
In week 29 is er in Lelystad weer de mogelijkheid om landbouwplastic in te leveren. Om precies te
zijn: er kan gebracht worden op dinsdag 17 en woensdag 18 juli. Bij fam. Rameijer- van Schie, Knarweg
18 en bij fam. Verhoeven, Knarweg 14 komen containers te staan voor kuilplastic.
Bij fam. Vendrig, Eendenweg 20 komt een container te staan voor stretchfolie van balen. Het plastic
moet schoon worden ingeleverd!

Keurmerk Veilig Buitengebied Dronten:
De werkgroep doet een oproep om Buurt WhatsApp-groepen, die waarschuwen bij onraad, te melden
bij de gemeente Dronten. De werkgroep wil graag WhatsApp-groepen voor buurtpreventie in kaart
brengen. De WhatsApp-groepen kunnen gemeld worden bij de heer Fokko Venema van de gemeente
Dronten, mailadres: F.Venema@dronten.nl
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Samen werken aan een sterker platteland
Heeft u ideeën om stadsmensen het buitengebied van Flevoland te laten ervaren?
Wilt u Flevolanders op een vernieuwende manier bij elkaar brengen in het plattelandsgebied?
Of loopt u met een plan voor het bevorderen van plattelandsrecreatie in onze provincie?
Dan bent u bij LEADER Flevoland op het juiste adres voor het realiseren van uw ideeën voor de
ontwikkeling van het platteland van Flevoland!
LEADER Flevoland is een subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland
helpt realiseren. De doelstelling is het platteland duurzaam te ontwikkelen door bottom-up initiatieven
te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie.

De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is het platteland van de provincie
Flevoland duurzaam te ontwikkelen door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische,
ecologische en sociale innovatie. De focus ligt daarbij op het gebied buiten de stedelijke kernen en op
de drie thema's: sociale innovatie/sociale cohesie, stad-land relaties en plattelandsrecreatie.
Bottom-up aanpak
LEADER Flevoland gaat uit van een bottom-up aanpak, wat wil zeggen dat het initiatief voor projecten
voor het plattelandsgebied bij inwoners en/of organisaties ligt. De gemeenten in Flevoland faciliteren
en stimuleren, daar waar nodig en nuttig met behulp van kennis en begeleiding. Gezamenlijk wordt
gestreefd naar de ontwikkeling en realisatie van sterke projecten die bijdragen aan het sociaal en
emotioneel welbevinden van de inwoners van Flevoland.
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Cofinanciering EU en lokale overheden
Voor LEADER Flevoland wordt in de periode 2015-2020 ruim 6 mln euro
aan cofinanciering/subsidiegelden beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling vanuit de
Europese Unie (EU) en lokale overheden (gemeenten, provincie en waterschap). Per project geldt er
een ondergrens van €30.000 aan te verlenen overheidsbijdrage (EU en lokale bijdrage tezamen) en een
bovengrens van €200.000. Kijk voor meer informatie op www.leaderflevoland.nl.
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