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Nieuwsbrief LTO Noord Oostelijk Flevoland maart 2018
Verslag Jaarvergadering
Vrijdag 16 februari heeft weer onze jaarvergadering van onze afdeling Oostelijk Flevoland
plaatsgevonden in de Open Hof te Dronten.
Met een mooi aantal leden en belangstellenden gaf Willem Tijsselling de aftrap in zijn openingswoord,
waarin hij terugblikte op het afgelopen jaar.
Zowel binnen de verschillende sectoren als ook op landelijk LTO niveau is er weer van alles gebeurd.
En op vele fronten heeft LTO zijn stem en mening laten horen, ook onze afdeling is daarbij actief
geweest, zoals tijdens de verschillende overlegmomenten die wij hebben met de Gemeente Dronten en
Lelystad.
Twee aspecten van onze belangenbehartiging is op deze avond specifiek wat nader op ingegaan.
Zo heeft Corne van Turnhout ons meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van Keurmerk
Veiligheid Buitengebied, een keurmerk dat ten doel heeft om de veiligheid in het buitengebied te
waarborgen.
Ook over het al veel besproken snel internet (glasvezel) in ons buitengebied is door Hubert Levers een
toelichting gegeven, hij heeft ons meegenomen hoe het proces verloopt en de laatste ontwikkelingen
toegelicht.
Maar dat snel internet in ons buitengebied binnen handbereik ligt is wel een feit, zo zijn de provinciale
overheden er ondertussen wel van doordrongen dat ook de agrarische sector niet zonder snel internet
meer kan in deze tijd.
Er zal de komende tijd dan ook breed ingezet worden om de aanleg van snel internet (lees glasvezel)
binnen afzienbare tijd te realiseren in ons buitengebied.
Op ons allen als inwoners van het buitengebied wordt een beroep gedaan om straks mee te werken
aan de realisatie van het glasvezel netwerk en ook daadwerkelijk een aansluiting te nemen om de
kostprijs van de aanleg zo laag mogelijk te houden.
Tijdens onze jaarvergadering heeft Janny van der Eijk een toelichting gegeven op de jaarrekening van
onze afdeling, de kascontrole commissie heeft alles gecontroleerd en goed bevonden.
Ook de bestuurswisseling was dit jaar weer aan de orde, Mark Scholman heeft zijn termijnen binnen
onze afdeling erop zitten, in een kort dankwoord heeft de voorzitter teruggeblikt op de LTO-tijd van Mark
binnen onze afdeling.
Waar mensen vertrekken uit ons afdelingsbestuur, zijn er ook mensen die weer komen, zo heten wij
Maarten Burgmans en Jan Jaap Huisman van harte welkom in ons afdelingsbestuur, wij als
afdelingsbestuur zijn dan ook weer blij dat twee nieuwe bestuursleden ons bestuur zijn komen
versterken.
De vergadering heten de twee heren met applaus welkom nadat zij zich kort even hebben voorgesteld
aan de vergadering.
Ten slotte refereert Willem Tijsseling nog even terug en benadrukt hij dat wij ook het komend seizoen
weer vol gaan inzetten om de belangen van onze leden in onze afdeling zo goed mogelijk te behartigen.
Na het officieel gedeelte neemt cabaretgroep Twee Boeren en een Dominee uit de Noord Oost Polder
alle aanwezigen mee in een hedendaagse kijk op onze sector met alles wat daar bij komt kijken.

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor…
Mijn naam is Maarten Burgmans. Opgegroeid in het Brabantse Helvoirt op een
gemengd bedrijf met melkkoeien en varkens. Nadat ik de MBO opleiding
melkveehouderij voltooit had ben ik zo’n 5 jaar werkzaam geweest op verschillende
melkveebedrijven in de USA. Sinds 2008 woon ik samen met Corine aan de
Spieringweg in Dronten. We hebben 3 kinderen: Emma(7), Laura(5) en Hanna(1).
Op ons gemengde bedrijf verbouwen wij naast het houden van melkkoeien:
aardappels, zaaiuien en suikerbieten. Ik woon en werk met veel plezier in deze polder
en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen als bestuurslid van afdeling Oostelijk
Flevoland.
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Mijn naam is Jan Jaap Huisman, getrouwd met Sonja en vader van twee dochters,
Zoë en Tess. Na eerst in de varkensfokkerij werkzaam geweest te zijn woon ik sinds
december 2016 met mijn gezin aan de Meerkoetenweg in Lelystad en ben ik
werkzaam op Schothorst Feed Research. Schothorst Feed Research is wereldwijd
actief in het ontwikkelen en implementeren van veevoedkundige kennis. SFR heeft
melkkoeien, varkens en pluimvee en doen we met deze dieren allerlei onderzoek wat
betreft veevoeding op ons bedrijf. Ikzelf ben bedrijfsleider van de afdeling varkens. Het
is erg leuk en uitdagend om deel uit te maken van dit team, en er voor zorg te dragen
dat er kwalitatief hoogstaand onderzoek gedaan wordt. Afgelopen jaar werd ik
benaderd door Hubert Levers, zij zochten nog bestuursleden voor de LTO afdeling
Oostelijk Flevoland. Ik denk dat het goed is dat agrarisch Nederland een belangenorganisatie als LTO
heeft en naast mijn werk wil ik hier dan ook graag voor inzetten.

Gemeente overleg 23 Februari 2018
Tijdens ons half jaarlijks gemeenteoverleg Dronten zijn met Burgemeester Aat de Jonge en Han
Tissingh onze, maar ook uw, vragen besproken. Tevens zijn wij door de gemeente geïnformeerd over
het laatste nieuws aangaande de ontsluiting van de N307 ter hoogte van de Roggebot en de diverse
windmolenprojecten binnen de provincie.
Glasvezel/Greenet: Gemeente heeft voor (recreatieve) ondernemers in de Oostrand gelden
beschikbaar voor verbetering van internet. Wij merken wel dat gemeente Dronten niet echt kiest voor
glasvezel, mede door marktpartijen als Greenet en een KPN en T-Mobile die onbeperkt 4G-datagebruik
aanbieden. Tijdens onze jaarvergadering bent u door onze bestuurder Hubert Levers geïnformeerd over
het glasvezel initiatief waar provincie en LTO mee bezig is. Verderop leest u de laatste ontwikkelingen.
Verder houden wij de gemeente aan hun eerdere toezegging om de veehouderij in het huidige
bestemmingsplan op te nemen. Naar onze mening is de PAS nu duidelijk en moet deze z.s.m. worden
geïmplementeerd. De veehouderij kan dan sneller en goedkoper een erfaanpassing realiseren.
In 2018 zal de Alikruikweg worden voorzien van extra bermstroken, de Kokkelweg staat voorlopig niet
op de agenda. LTO zal bij de politiek aandringen alle buitenwegen versneld te voorzien van
bermstroken, zodat passeren makkelijker gaat en de bermen minder kapot worden gereden.
Buurt Whatsapp borden bij de toegangswegen blijken helaas niet bij te dragen aan vermindering van
inbraken in het buitengebied. Wel heeft de gemeente Whatsapp buurtpreventie stickers beschikbaar.
Wilt u zo’n sticker ontvangen, stuur dan een email naar: samenactief@dronten.nl
Tot zover, heeft u vragen of opmerkingen welke de gemeente betreft, laat het ons weten:
coravdvliert@gmail.com. U kunt uw vraag ook mailen naar: w.de.Jong@dronten.nl, Wieteke de Jong,
Accountmanager Agrarische sector en Vrijetijdseconomie van de gemeente Dronten.

Glasvezel
Sinds de vorige editie van deze nieuwsbrief zijn er op het glasvezel gebied weer nieuwe
ontwikkelingen. Op 9 januari hebben we op ambtelijk niveau kunnen aangeven hoe wij
vanuit LTO denken dat een snelle internet verbinding er uit moet zien. We vinden dat de
snelle verbinding voor alle bewoners van het buitengebied beschikbaar moet zien en dat
deze toekomst bestendig moet zijn. Ook vinden we dat er een netwerk moet komen met een
lage storingsgevoeligheid en snelle service bij storingen. Aan deze voorwaarden kan in onze
ogen alleen glasvezel voldoen. Verder moet het een betaalbare oplossing zijn.
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Op 31 januari stond snel internet in het buitengebied op de agenda van de Staten Commissie
duurzaamheid van Flevoland. Tijdens deze vergadering heeft LTO verwoord waarom we
glasvezel willen. Gedeputeerde Rijsberman heeft na de inleiding van ambtenaar Maureen
Anema voorgesteld om te inventariseren of er draagvlak is in de commissie duurzaamheid
om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van verglazing van geheel O + Z
Flevoland. In grote lijnen was hier voldoende steun voor. Punt van aandacht is dat een aantal
partijen voor fasering zijn. Opmerkelijk was de uitspraak van Rijsberman over markt falen in
Flevoland om te komen tot een snelle internetverbinding.
De Provincie is ambtelijk nu volop bezig om plannen te maken hoe glasvezel gerealiseerd kan
worden. Momenteel doet zich wel een probleem voor. Drie Gedeputeerden, waaronder
Rijsberman, hebben hun ontslagbrief ingediend. Het is nu even de vraag welke gevolgen dit
gaat hebben voor het project glasvezel.
Een zijstapje van Glasvezel naar OZB is te maken voor Lelystad. In de afgelopen 5 jaar is er
teveel OZB betaald door een aanpassing in het belastingstelsel. Nadat de gemeenteraad een
motie heeft aangenomen waarin stond dat er samen met de bewoners van het buitengebied
moest worden gekeken hoe dit teveel kan worden gecompenseerd heeft LTO de wens
uitgesproken, en een verzoek ingediend, om de compensatie te gebruiken voor aanleg van
glasvezel. Met de behandeling van de jaarrekening 2017 zal dit verzoek verder worden
behandeld.
Wij willen van Flevoland de eerste provincie maken die smartfarming ready is!

GBLT
Afgelopen weken zijn de aanslagen voor gemeente en waterschapbelastingen verstuurd door GBLT.
Onze ervaring is dat er nogal eens wat foutjes insluipen. Met name op het moment van verhuizingen
of dat de nieuwe generatie op de boerderij gaat wonen. Dan wil het voorkomen dat de aanslag voor
het bedrijf op naam van de vrouw komt te staan die feitelijk niets met het bedrijf te maken heeft. Ook
de taxatie waarde van het onroerend goed en dan met name bij nieuwbouw blijkt niet altijd juist te
zijn. Als u twijfelt aan de juiste waarde vraag dan het taxatie verslag op bij GBLT. Dit kan door via uw
Digi-D bij GBLT in te loggen. Op www.mijnoverheid.nl staat hoe u bent geregistreerd. Blijft u twijfelen
aan de juiste waarde of aanslag dan kunt u bezwaar indienen. Dit dient u dan wel goed te
onderbouwen. Wees hier dan vasthoudend in. De ervaring leert dat de medewerkers van GBLT in het
verleden zich er wel erg makkelijk van af maken door het bezwaar af te wijzen onder de noemer van
“dit zijn de regels en onze taxatie methoden”.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Hierbij een tip voor de veiligheid in uw buurt. Dit keer een tip over de brandputten in de bermen.
Mocht u tijdens het maaien van de bermen per ongeluk het markerings paaltje beschadigen of omver
rijden, dan kunt u dit kosteloos melden bij de Vitens onder het nummer 0800-0359. Dan kunnen ze het
paaltje repareren of vervangen, zodat de brandweer de put makkelijker kan vinden bij een calamiteit.
Ook kunt u het nummer wat op het markeringspaaltje staat doorgeven aan Vitens. Hierdoor weten ze
precies de locatie van de brandput. Door deze zaken te melden kunnen we het buitengebied samen
veiliger maken.

Storingsnummer

Melden schade Brandputten

Vitens 0800-0359
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