Jaarverslag 2019 van LTO Salland
Dit jaarverslag geeft een globale weergave van onze activiteiten in 2019
Jongerenbijeenkomst
LTO Salland organiseert jaarlijks een jongerenevenement om de betrokkenheid van jongeren en
bedrijfsopvolgers bij de belangenbehartiging te versterken.
In 2019 hebben we een aantal keren overlegd met AJK Salland, AJK Raalte-Heino en AJK BathmenHolten. Begin januari 2020 hebben we een filmavond gehouden in Bathmen, er was een mooie opkomst
met 90 personen. We hebben de film veearts Maaike bekeken en daarna nog even gediscussieerd met
de Rabobank en gezellig nagedronken met een hapje en een drankje.
Bewust Bodembeheer
In 2019 zijn er verschillende veldbijeenkomsten op ons demoveld gehouden. Dit jaar was een extreem
jaar, hoe gedraagt de mais zich en welke rassen gaan we in de toekomst zaaien ook met het oog op de
verplichting tot groenbemesting.
Agrarische vrouwenbijeenkomst
In mei hebben we een agrarische vrouwenbijeenkomst georganiseerd. We hebben een bezoek gebracht
aan 'IJsboerderij de Rosahoeve' in Raalte van de familie Kleverkamp.
De familie Kleverkamp runt een melkveehouderijbedrijf en een ijsmakerij. We hebben een presentatie
gekregen en een rondleiding over het bedrijf en natuurlijk nog ijs geproefd. Het wat een leuke maar
vooral interessante avond.
Agrarisch Seminar ‘Circulaire landbouw #hoedan?’
Op 7 januari vond ons agrarische Seminar plaats, wat we jaarlijks organiseren samen met Rabobank
Salland. Het Seminar is goed verlopen, het resultaat van een goede samenwerking tussen Rabobank
Salland en LTO Salland. Ruim 370 mensen hebben het Seminar 2019 ‘Circulaire landbouw #hoedan?
bijgewoond. Sprekers waren Michiel Klompenhouwer (sectorspecialist Innovatie Food & Agri van de
Rabobank), Ton Loman (voormalig CEO Agrifirm en voorzitter Commissie Grondgebondenheid) en Hidde
Boersma (Moleculair Bioloog en freelance wetenschapsjournalist voor onder andere de Volkskrant en
Elsevier. Thijs Kemperink zorgde voor het cabaretdeel.
Melkveehouderij
In 2019 hebben de portefeuillehouders melkveehouderij zich met verschillende onderwerpen bezig
gehouden. De voornaamste waren stikstof, fosfaatrechten, kringloopvisie, grondgebondenheid,
herbezinning mestbeleid. Maar ook zonneakkers, glyfosaat, verschillende melkstromen, pr, biodiversiteit
en nog veel meer onderwerpen vragen onze aandacht. Korte lijnen met de leden zijn daarbij zeer
belangrijk. Wij nodigen onze leden dan ook uit om bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met
de vakgroepleden.
Pluimveehouderij
In 2019 hadden we te maken met diverse uitbraken van LPAI H6N2 in België, gelukkig is verdere
verspreiding voorkomen.
Vang- en laadletsel: via Avined is er een werkgroep ingericht die het letsel bij vleeskuikens nader in beeld
gaan brengen. Op basis van de Europese Transportverordening is er al een overtreding als bij één kip
letsel wordt geconstateerd. Als we die kant op gaan hebben we als sector een gigantisch probleem. Veel
partijen in de dierlijke sector leveren voortdurend (juridische) strijd tegen de NVWA. Nepluvi/slachterijen
vechten voortdurend boetes aan die zij opgelegd krijgen. Het blijft echter zeer moeilijk om met NVWA
iets voor elkaar te krijgen.

Mest: Verwerkingspercentage voor pluimvee zal niet omhoog gaan.
De tarieven van IKB Ei zijn flink verhoogd, als uitvloeisel van de noodzakelijke versterking vanwege de
fipronilaffaire. Het is van belang dat niet-deelnemers geen voordeel ervaren. Het is belangrijk dat de
sector IKB blijft omarmen, want daar hebben we nog zeggenschap. Binnen KAT is er nauwelijks iets te
sturen.
Salland Boert en Eet Bewust
Het boer/maatschappij-verbindingsproject SBeEB ontwikkelt zich steeds verder. Er staan al 72 borden in
Salland en regelmatig melden zich nieuwe bedrijven aan. In 3 jaar tijd hebben we al 50 activiteiten
(mede)georganiseerd. Daarbij hebben we 40.000 tot 50.000 mensen bereikt. Er is een trainingsaanbod
gemaakt waar de deelnemende bedrijven aan mee kunnen doen. Op www.sallandboerteneetbewust.nl
kan je zien welke bedrijven aangesloten zijn en welke activiteiten er georganiseerd worden.
Boerderij Educatie Salland (BES)
In 2019 zijn we ook bezig geweest met het verder helpen opstarten van Boerderij Educatie Salland (BES).
Dit krijgt steeds meer vorm en is volop in beweging. De educatieboeren hebben afgelopen jaar een
cursus belevend leren afgerond en zijn gecertificeerd educatieboer. Er zijn contacten gelegd met
Platform Techniek om jaarlijks de techniekdagen in Salland ook op boerderijen te laten komen. Want ook
op onze boerderijen is er veel techniek. Op deze manier kunnen we onze krachten bundelen. BES heeft
een website www.boerderijeducatiesalland.nl waarop de lessen geboekt kunnen worden.
Contacten gemeente Deventer
LTO Salland onderhoudt jaarlijks de contacten met de politieke partijen en heeft 2 keer per jaar een z.g.
wethoudersoverleg, een overleg met de betrokken portefeuillehouder.
Er wordt vaak op locatie vergaderd voor de goede verbinding tussen LTO Salland en wethouders en
ambtenaren. Alle actuele thema’s worden besproken. Ook hebben we ingesproken op het energieplan.
Daarbij ligt naast enkele windmolens, de focus vooral op zonneparken om in het buitengebied
gezamenlijk te werken aan een gedragen plan waarin de lasten niet onevenredig bij ons wordt
neergelegd. Ook heeft onze afdeling input geleverd in de omgevingsvisie. Verder is er ingezet op het
behoud van het Linderveld voor de landbouw. Parallel daaraan is een kavelruil in het gehele buitengebied
van Deventer opgestart.
Contacten gemeente Olst-Wijhe
LTO Salland onderhoudt jaarlijks de contacten met de politieke partijen en heeft 1 à 2 keer per jaar een
z.g. wethoudersoverleg, een overleg met de betrokken portefeuillehouder.
Een aantal zaken die op de agenda staan zijn: Energie Visie Olst-Wijhe (RES), asbest,
gebiedscoördinator/ervencoach, Japanse duizendpoot, eikenprocessierups, dijkverzwaring, structuurvisie,
zonnepanelen en windmolens, als speerpunt de zonneladder. OZB is een speerpunt, verschil tussen
burger en het boerengezinsbedrijf wordt steeds groter. Ruimte om te ondernemen!
Contacten gemeente Raalte
LTO Salland onderhoudt jaarlijks de contacten met de politieke partijen en heeft 2 keer per jaar een z.g.
wethoudersoverleg, een overleg met de betrokken portefeuillehouder.
Een aantal punten die ter sprake komen zijn: omgevingsvisie, asbest, zonnepanelen, gebiedscoördinator,
windmolens, vergunningen enz. Vaak vergaderen we bij 1 van de bestuursleden op het bedrijf.
Contacten gemeente Hellendoorn
LTO Salland en LTO West Twente werken samen aan belangenbehartiging van onze leden in de
gemeente Hellendoorn. Door actief de politiek op te zoeken en door middel van bedrijfsbezoeken en
presentaties voor wethouder, ambtenaren en raadsleden weet men wat er speelt en worden we
geraadpleegd bij actuele thema's. Tweemaal per jaar vindt er een agrarisch overleg plaats tussen

wethouder, LTO, POV. Afgelopen jaar heeft LTO Salland veel energie gestoken in de OZB-verhoging.
We hebben verschillende keren ingesproken tijdens raadsvergaderingen, gesprekken gevoerd met
politieke partijen en de pers opgezocht. Ook hebben we hulp gehad van verschillende beleidsadviseurs
via LTO Noord. Dit heeft er in geresulteerd dat de OZB-verhoging niet met 25% verhoogd werd maar
met 12,5% voor agrariërs.
Dijkverstrekking IJsseldijk Zwolle-Olst
Als LTO Salland zijn we vertegenwoordigd in het omgevingsklankbord van het dijkversterkingsproject
IJsseldijk Zwolle-Olst. Het blijkt steeds maar weer hoe belangrijk het is om bij deze processen betrokken
te zijn. Het zijn echter langdurige processen die continu aandacht vragen voor de agrarische belangen.
Wij zijn bij deze bijeenkomsten aanwezig namens LTO Salland.
Beedeals
De beedeals is een paar jaar geleden opgestart, met als doel om de solitair levende bijen helpen in stand
te houden en hun leefomgeving te bevorderen. Eerst was het werkgebied rondom de stad Deventer,
maar afgelopen winter is besloten om het werkgebied te vergroten. Inmiddels zijn Olst-Wijhe en Raalte
ook aangesloten. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van www.beedeals.nl/
Pilot Land van Waarde
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het verder uitrollen van de Pilot Land van Waarde. De kern
van deze pilot is dat melkveehouders die investeren in biodiversiteit een extra vergoeding kunnen
genereren. Door het stapelen van verschillende subsidies, vergoedingen en rentekortingen moet er een
verdienmodel voor de boer uit komen. Wordt vervolgd.
Vertrouwensloket
Om te voorkomen dat een veehouder door toenemende druk vanuit de maatschappij, regelgeving,
financiële zorgen, familie omstandigheden en persoonlijke factoren in een negatieve, uitzichtloze situatie
beland is het belangrijk om problemen in een vroeg stadium te signaleren. Hiermee kan ook
dierverwaarlozing mogelijk voorkomen worden. We zijn bij deze bijeenkomsten geweest voor
erfbetreders.
Aanpassingen Rijksweg N35 Wijthmen-Nijverdal
Namens LTO Salland pleiten we voor zowel een veilige situatie met betrekking tot het landbouwverkeer
als voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in het gebied van de N35. LTO Salland is afgelopen
jaar vertegenwoordigt geweest op de inloopavonden en informatiebijeenkomsten over de N35. Meer
info hierover op www.n35wijthmennijverdal.nl
PR (intern en extern)
De leden van LTO Salland worden op diverse manieren op de hoogte gehouden van de activiteiten van
de afdeling. Dit is onder meer via diverse ledenbijeenkomsten, maar ook via nieuwsbrieven, de website,
twitter-account en de facebookpagina van de afdeling.
De niet-leden van LTO Salland worden onder andere op de hoogte gehouden door diverse
persberichten, de jaarlijkse ‘Burger bezoekt Boer’fietstocht, de facebookpagina en twitter-account en de
aanwezigheid van LTO Salland op diverse Open dagen. Doelstelling bij deze laatste activiteiten is om het
imago van de agrarische sector te versterken door goede voorlichting.
PR Intern
In 2019 zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd aan de leden (zowel via de post als digitaal), daarnaast zijn
regelmatig digitale nieuwsflitsen verstuurd (korte berichten). Door diverse bestuursleden die actief zijn op
social media zijn berichten geplaatst op twitter en op facebook over activiteiten van LTO Salland en is de
LTO Salland facebookpagina/ twitter account regelmatig voorzien van berichten. Ook de website wordt
regelmatig onderhouden met berichten van actualiteiten m.b.t. LTO Salland.

PR Extern
Pers: In 2019 zijn diverse persberichten verstuurd die goed zijn overgenomen door diverse media
(regionale kranten, dorpsbladen en digitale nieuwssites). Breed geplaatste berichten in 2018 betreffen
o.a. fietstocht ‘Burger bezoekt Boer’, Stöppelhaene, ZON/ DAW Witteveensleiding, N35 en Seminar.
Fietstocht:
Dit jaar hebben we weer samen met Salland Boert en Eet Bewust een mooie, landelijke fietstocht
georganiseerd langs boerenbedrijven. Dit jaar was de fietstocht in de omgeving van Broekland. Er was
heel veel animo en het was een druk bezochte dag.
Stöppelhaene
Net als voorgaande jaren hebben wij als LTO in een stand op de ‘Boerendag’ tijdens de Stöppelhaene in
Raalte gestaan. Dit jaar voor de tweede keer samen met Salland Boert en Eet Bewust en de Wakkere
Boerin. Omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk als landbouw de verbinding maken met de
samenleving, is het een mooie formule om samen de stand te delen.
Bestuur
Ook in 2019 zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest binnen het bestuur van LTO Salland.
Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering in 2019 afscheid genomen van: Liset Grootentraast, Wim
Nijland, Geert Jan Kloosterboer en Linda Peters. Henk Ten Have is in dezelfde vergadering benoemd tot
bestuurslid. Daarnaast hebben we Maureen Fakkert als aspirant-bestuurslid bereid gevonden. Ze gaat de
komende tijd kijken of het LTO Salland bestuur wat voor haar is.

