Jaarverslag 2017 van LTO Salland
Dit jaarverslag geeft een globale weergave van onze activiteiten in 2017

Educatie
Ontwikkelen boerderijbezoek voor basiseducatie.
In Maart en April zijn de kinderen van de basisschool ‘De Springplank’ in Heino bezig geweest met het thema ‘Boerderij’.
Verschillende melkveehouders hebben hieraan meegewerkt. Deze bedrijven zijn bezocht, de kinderen hebben hier een
circuit en een puzzeltocht gemaakt.
Voor de tweede keer zijn de leerlingen van het Ecolyceum de boer op geweest in het kader van een
voedseleducatieprogramma. Op initiatief van de Rabobank heeft de Ulebelt hierbij de samenwerking gezocht met LTO
Salland. De leerlingen hebben de verschillende deelnemende bedrijven per fiets bezocht. Van de producten die
geproduceerd worden op de boerderij hebben de leerlingen ‘s middags een kookworkshop gehad en met deze producten
een heerlijke maaltijd gekookt. We vinden het heel belangrijk om een reëel beeld te geven van hoe de landbouw er precies
uit ziet en een bewustwordingsproces op gang brengen, door leerlingen en boeren met elkaar in gesprek te brengen over het
voedselsysteem in het algemeen en de rol van de boeren en consumenten daarin.
Naast het Ecolyceum is er subsidie aangevraagd en verkregen bij de gemeente Deventer voor boerderij-educatie-project,
bedoeld voor groepen 6 van de basisscholen in gemeente Deventer. Een boerderijbezoek is een unieke leervorm om de
kinderen te laten ervaren waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt en om een reëel beeld te kunnen
vormen van de hedendaagse landbouw. Het project zal in voorjaar van 2018 van start gaan. Streven is om dit op termijn uit
te rollen over heel Salland.

Jongerenexcursie
LTO Salland organiseert jaarlijks een jongerenevenement om de betrokkenheid van jongeren en bedrijfsopvolgers
bij de belangenbehartiging te versterken.
Afgelopen jaar hebben we anders dan voorgaande jaren voor de organisatie van de jongerenactiviteit de verbinding gezocht
met de actieve AJK afdelingen binnen ons werkgebied. Dit met als doel meer deelname na te streven en ook jongeren van
bedrijven die (nog) geen lid zijn van LTO te bereiken.
Binnen Salland zijn 3 AJK afdelingen actief; AJK Salland, AJK Raalte-Heino en AJK Bathmen-Holten. We zijn met hun in
gesprek gegaan om er zo achter te komen wat hun aan zou spreken. Daaruit kwam naar voren dat praktische excursies
aanspreken bij de jongeren. Zo hebben wij besloten om op maandagavond 12 September j.l. een jongerenavond te
organiseren op het demoveld beter bodembeheer te Schalkhaar. Aldaar werden door de betrokken loonwerkers (Markvoort
en Tuller) verschillende technieken rondom precisie bemesting en zaai-technieken getoond. Tevens werd er uitgelegd wat
het doel en proces van het demoveld is. Vervolgens zijn we naar het naastgelegen scoutinggebouw verhuisd om aldaar een
Lagerhuisdiscussie te voeren rondom het nut en noodzaak van belangenbehartiging. Dit onder leiding van Ben Haarman.
Nadien was er gelegenheid om even na te borrelen onder het genot van een hapje en een drankje. LTO Salland kijkt terug
op een zeer geslaagde avond met ongeveer 75 bezoekers en heeft de intentie om voor de toekomst de contacten met de
AJK afdelingen goed te onderhouden.

Bewust Bodembeheer
De mais op ons demoveld heeft een prima groeiseizoen gehad. Na wat kleine problemen in het voorjaar met waterafvoer op
het uitdagende perceel is de mais onder prima omstandigheden gezaaid. Dit voorjaar is de VeriScan uitgevoerd. De machine
neemt, door diagonaal over het perceel te rijden, met sensortechniek monsters om de pH-toestand en organische
stofgehalte van het perceel in kaart te brengen. Zo ontstaat een taakkaart welke het mogelijk maakt plaats specifiek te
bekalken en bemesten. We hebben de verschillende teeltvormen en bemestingen via een demo-ochtend met de leden
gedeeld op 4 oktober. Er is dit jaar gekozen om de mais te dorsen in plaats van hakselen. Dit om structuurschade te
beperken en een precieze opbrengstmeting te doen. Er is ook door de WUR een onderzoek gedaan naar het waterbergend
en vasthoudend vermogen. Daar is nu data van beschikbaar.
We hebben op 12 september voor de jonge boeren in samenwerking met de lokale AJK’s een demonstratie avond op het
“demoveld” georganiseerd, aansluitend hebben we een debat gevoerd in het naastgelegen clubhuis van de scouting.
Na de oogst, op 17 november, is er nog een rondleiding verzorgd voor een delegatie van min. LNV en diverse provinciale
beleidsmedewerkers.

Agrarische vrouwenbijeenkomst
In juli hebben we een agrarische vrouwenbijeenkomst georganiseerd. We hebben een bezoek gebracht aan
Bouwhuis Enthoven B.V. in Raalte. We hebben een presentatie en rondleiding gekregen van Petro Boon. Hij is eierinkopen voor de Gebr. Van Beek Group. We hebben verschillende processen gezien, zoals de ei-brekerij en diverse
processen van eier-verwerking. Het was een interessante en geslaagde vrouwenbijeenkomst.

Agrarisch Seminar ‘Verandering van het speelveld’
Op 10 januari vond ons agrarische Seminar plaats, wat we jaarlijks organiseren met Rabobank Salland. De Seminar is weer
goed verlopen, het resultaat van de goede samenwerking van Rabobank Salland en LTO Salland. 375 leden hebben het
Seminar 2017 ‘De wereld veranderd, de boer ook? bijgewoond. Sprekers waren Marc Calon, nieuwe voorzitter van LTO
Nederland. Douwe Monsma, bioboer en voorzitter van de windmolenvereniging de Zuidlob. Daarnaast gaf Jos de Blok,
directeur Buurtzorg, zijn visie op de veranderende wereld. Allen gaven aan dat de wereld snel veranderd, zowel binnen de
landbouw als er buiten. Wil je mee gaan dan moet je mee veranderen! Jawin en Henk zorgden voor het komische gedeelte
deze avond.

Melkveehouderij
We kunnen rustig stellen dat 2017 een roerig jaar is geweest. Enerzijds is er duidelijkheid gekomen in het
fosfaatrechtenstelsel, reductieplan en de knelgevallenregeling. Anderzijds is er op individuele bedrijven ook veel
onduidelijkheid ontstaan doordat er verplichtingen zijn aangegaan, in welke vorm dan ook, waardoor het uitdagend wordt om
deze na te komen. Dat er spanningen zijn hebben wij als portefeuillehouders gemerkt doordat er veelvuldig door leden is
gebeld. We hebben getracht om alle vragen zo correct en volledig te beantwoorden. Hieruit volgend hebben we op 25
oktober een avond georganiseerd waar leden uitgenodigd zijn die zich niet in het beleid van LTO konden vinden. Deze leden
zijn op die avond door Dirk Bruins te woord gestaan en vragen zijn beantwoord. Ook is de nieuwe visie Melkveehouderij in
2017 gelanceerd. 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun visie gevormd. Deze
visie hebben ze gemaakt voor de vakgroep melkveehouderij van LTO en is voor de leden gepresenteerd in Lemelerveld
deze winter.

Varkenshouderij
Op 1 januari 2018 zijn LTO Varkenshouderij en NVV samen gegaan in de nieuwe POV. Hiermee is een proces afgerond dat
in 2012 is begonnen. Als afdeling Salland zijn we altijd groot voorstander geweest van het samengaan van de
belangenbehartiging voor de varkenshouderij. De POV krijgt meer mogelijkheden en verenigt de kracht van de beide
organisaties. Er is nu een sectorale en onafhankelijk organisatie ontstaan met een sterke verankering in de regio. Het
nieuwe landelijk en dagelijks bestuur van de POV is formeel op 1 januari 2018 aangetreden. Op dezelfde dag zijn de
medewerkers in dienst gekomen van de POV. Het nieuwe kantoor is gevestigd in Ede.

Pluimveehouderij
2017 was door de fipronil en ophokplicht/vogelgriep een hectisch jaar voor pluimveehouders. Begin van het jaar kregen we
te maken met de afwaardering van het vrije uitloopei naar scharrelei. De maximale termijn van ophokken van pluimvee ging
in 2017 van 12 naar 16 weken. Hierdoor is de hoop dat de afwaardering van het vrije uitloopei tot scharrelei bij een volgende
ophokplicht voorkomen kan worden. Samen met alle afdelingen uit Overijssel hielden we een pluimveebijeenkomst in
Wierden. Het onderwerp was de nieuwe pluimveevisie. Het was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Helaas
kreeg de pluimveesector in 2017 ook te maken met een groot drama, de fipronilcrisis. Vele bedrijven zijn hierdoor getroffen
en de gevolgen zijn op dit moment van schrijven voor velen nog dagelijks merkbaar. Eind 2017 kreeg de sector wederom te
maken met vogelgriep. Op dit moment hebben we nog te maken met de ophokplicht. Ondanks de verlenging van 12 naar 16
weken komt het einde van deze termijn alweer dicht bij.

Salland Boert en Eet Bewust
Het boer-burger verbindingsproject SBeEB krijgt steeds meer vorm. Met dit project willen we d.m.v. transparantie vanaf de
boerenerven de onbekendheid met de sector wegnemen in de samenleving. We merken dat hierdoor begrip en waardering
voor elkaar ontstaat. In 2017 zijn er 60 bedrijven in Salland gecertificeerd, zij kregen een bedrijfsbord. In de gemeentes
Deventer, Raalte, Olst/Wijhe en in Zwolle zijn deze feestelijk onthuld. Deze boeren gaan zich allemaal actief inzetten om te
verbinden met de samenleving, op een manier die het best bij hen past. Zo hebben we op verschillende evenementen
gestaan, verschijnen er wekelijks berichten op de Facebook pagina van Salland boert en eet bewust, maar ook op de eigen
Facebook bedrijfspagina’s van de deelnemers. Naast de boeren ziet ook de periferie het belang van SBeEB, er zijn
inmiddels ongeveer 30 bedrijven die met ons meedenken en ons financieel ondersteunen. Hier zijn we heel blij mee.
Ook de politiek weet ons project te vinden en kwam Salland bezoeken en zijn wij uitgenodigd in de Tweede Kamer om hen
te informeren over het landelijke Boert Bewust. Nu het project grotendeels staat en draait, gaan we het verder ontwikkelen
richting de samenleving. Een brainstormsessie met deelnemers, partner-bedrijven, enkele burgers en mensen uit het
toerisme, leverde veel mooie en bruikbare ideeën op. Deze gaan we in 2018 uitwerken en organiseren. Zoals een fietstocht
samen met LTO, een fietsarrangement met boerderijbezoek voor hotelgasten, een open dag op een boerderij met
streekproductenmarkt, workshops op verschillende boerderijen, doen we mee aan het ‘van Riek tot Vork-evenement’ in
Deventer en de techniekdagen in Raalte. Zo werken we graag verder met dit project waarin enthousiaste boeren verenigd
zijn die trots zijn op hun vak en dit graag uitdragen. Hiermee kunnen we onze mooie sector promoten en in gesprek gaan
met de samenleving.

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.
In 2017 heeft LTO Salland deelgenomen aan de werkgroep Linderveld waar we meegewerkt hebben aan het plan
Heerlijkheid Linderveld. Voorwaarde aan onze medewerking is de medewerking van betrokken partijen aan een vrijwillige
kavelruil in een veel groter gebied rondom de te verkopen gronden. Verder zijn er twee overleggen geweest met wethouder
Rorink. Ook is er ingesproken in een raadstafel over het tijdelijk gebruik van gronden op toekomstig industriepark A1 die nog
niet zijn uitgegeven door de gemeente.

Contacten gemeente Olst-Wijhe
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.
In 2017 heeft LTO Salland verschillende raadsvergaderingen bijgewoond. We vinden het belangrijk dat we een goed netwerk
onderhouden met de politiek. Er is een zienswijze ingediend op de nieuwe structuurvisie van de Gemeente Olst-Wijhe,
daarnaast is er ook ingesproken tijdens een raadsvergadering. Er is veel veranderd door de zienswijze, hierdoor is een
werkbare situatie ontstaan voor de agrarische sector. Daarnaast is er ook ingesproken op de WOZ belasting voorstellen,
deze beginnen onevenredig hoog te worden voor de agrarische sector. Ook hebben we meegedacht voor een alternatief
voor Cittaslow. Cittaslow betekend een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven creëren in de gemeente. Cittaslow is niet
goedgekeurd door de gemeenteraad, daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Noormanshoek heeft ook onze aandacht
kunnen we nu nog niet veel mee. Ook hebben we contacten gelegd in verband met de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvinden.

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.
Hierbij een aantal zaken die we tijdens deze overleggen bespreken. Het VAB beleid Erven in Beweging, het resultaat van
meerdere overleggen heeft geresulteerd in het beleid dat vanaf 10 Januari in werking is getreden. Dit beleid zorgt voor
ruimere mogelijkheden voor zowel stoppende bedrijven als particulieren en bedrijven in het buitengebied.
WOZ waarde gebouwen in combinatie met aanwezigheid van asbest. We hebben al meerdere malen ingebracht dat de
aanwezigheid van asbest op of in gebouwen de WOZ waarde van een onroerend goed nogal beïnvloed, dit loopt nog.
Omgevingswet, er zijn een aantal inloopbijeenkomsten geweest m.b.t. de nieuwe omgevingsvisie.
De pilot m.b.t. berm en slootmaaisel niet elders meer composteren maar composteren op aanliggende landbouwgronden is
dusdanig succesvol dat het inmiddels in meerdere gemeentes op deze wijze toegepast wordt.
Verder denken en praten we mee in het nieuwe groen en kapbeleid van de gemeente Raalte.

Contacten gemeente Hellendoorn
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.
LTO Salland trekt voor wat betreft de gemeente Hellendoorn gezamenlijk op met LTO West Twente.
Fractieleden hebben aangegeven behoefte te hebben om periodiek van gedachten te wisselen over actuele thema's met
LTO Salland en West Twente. Daarom zijn er afgelopen najaar diverse fractieleden op bedrijfsbezoek geweest bij
pluimveebedrijf Kieftenbeld te Haarle. Dit format zal na de verkiezingen zeker een vervolg krijgen.
Tevens heeft LTO Salland halfjaarlijks een zgn. agrarisch overleg met Thomas Walder, wethouder Ruimtelijke Ordening in
de gemeente Hellendoorn en een aantal beleidsmedewerkers. Thema's die in het afgelopen overleg aan de orde kwamen
zijn: -onderhoud landschapselementen, Vrijkomende Agrarische Bebouwing, vestigingsklimaat buitengebied, bermmaaisel,
N35 en de duurzame energievisie Hellendoorn.

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord afdeling Salland en afdeling Zuidwest Twente zijn dit project
gestart om samen met de grondeigenaren te werken aan het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied,
Verbeteringen vinden plaatst in en aan de watergang, maar er liggen ook kansen voor verbetering op de agrarische percelen
en boerensloten. Het doel van de samenwerking van het waterschap en LTO Noord is om het gebied beter bestand te
maken tegen grote neerslaghoeveelheden en lange droge perioden, een robuust watersysteem dus. Het Waterschap en
LTO Noord werken samen aan een betere waterhuishouding, waterkwaliteit en bodemstructuur in het stroomgebied van de
Soestwetering en Breebroeksleiding. Samen met het gebied is er al veel kennis gedeeld op bijeenkomsten met diverse
specialisten:
• Veldbijeenkomsten “bodem” met Coen ter Berg
• Demonstratie sleepslangbemesting om bodemverdichting tegen te gaan
• Slootmaaisel uit het gebied toepassen voor bodemverbetering
• Effecten van inzet greppelfrees, voor goede ontwatering
• Erfinrichting en afspoeling voor minimalisering afspoeling

Boetelerveld
Het proces rond het Boetelerveld blijft taai. We willen ook graag sneller maar we zien dat de ene vraag leidt tot de volgende.
Er zit niets anders op dan gestaag doorwerken.
In zomer 2017 zijn de rapporten over hydrologische effecten van de maatregelen uitgereikt aan de betrokkenen. Een aantal
grondeigenaren heeft op verzoek hierover een toelichting gehad. Dit leidde in enkele gevallen tot vragen die nader
uitgewerkt moesten worden. De vragen die naar boven komen worden uitgezet bij externe deskundigen. Als zo’n vraag leidt
tot een iets ander inzicht over uitvoering van de maatregelen of de effecten van maatregelen, moet dat uitgebreid
onderbouwd en verantwoord worden. Interne deskundigen van de provincie zien hier streng op toe en stellen vaak
aanvullende vragen over de onderbouwing. Hierdoor verloopt het proces niet sneller maar het is wel nodig om het
maatregelenpakket juridisch houdbaar te maken. Aan de zuidzijde is nog een discussie over de precieze uitvoering van de
maatregel. Volgens de gebiedsanalyse moet de grenssloot gedempt worden, maar op verzoek van aanliggende
grondeigenaren wordt onderzocht of een alternatief in de vorm van afdammen met stuwtjes of gronddammen ook voldoende
werkt voor het behalen van de natuurdoelen, terwijl de gevolgen voor landbouw mogelijk verminderd worden. De volgende
stap is het vertalen van hydrologische effecten naar effecten op landbouwkundig gebruik van percelen.
De bufferzone aan de oostzijde van het Boetelerveld kent een ander verhaal. Er moet een nadere uitwerking gemaakt
worden ten behoeve van het Grote Rietgat. Vervolgens wordt vastgesteld of het te verwachten is dat nutriënten als gevolg
van landbouwkundige activiteiten met deze kwelstroom meegaan. Voor de huidige situatie biedt het onderzoek naar
evenwichtsbemesting goede handvaten.

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. We werden bijgepraat over alle maatregelen die voor alle
deeltrajecten worden uitgevoerd. Een deel van onze aangeleverde punten zijn meegenomen in het ontwerp zoals: grote
draaicirkels, bredere invoegstroken. We blijven ons inzetten voor een goede verkeersveiligheid, goede bereikbaarheid van
de bedrijven en een goede doorstroming van het landbouwverkeer in het buitengebied. De reeds lopende kavelruil ‘Haarle’
wordt ook ingezet voor bedrijven met veldkavels aan de overzijde van de N35.

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 2017 zijn 3 uitgebreide 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 wekelijks onderhouden met berichten van actualiteiten m.b.t. LTO
Salland.
PR Extern
Pers: In 2017 zijn diverse persberichten verstuurd die goed zijn overgenomen door de diverse media (regionale kranten,
dorpsbladen en digitale nieuwssites). Breed geplaatste berichten in 2017 betreffen o.a. fietstocht “Burger bezoekt Boer”,
Stöppelhaene, ZON/ DAW Witteveensleiding, N35 en Seminar.
Fietstocht:
De jaarlijkse ‘Burger bezoekt Boer’ fietstocht vond dit jaar plaats in omgeving Haarle op 23 april. Een prachtige omgeving
waarin we diverse bedrijven bereid hebben gevonden om hun deuren voor de bezoekers open te stellen. Een
pluimveebedrijf, melkveebedrijven, een zorgboerderij en mengvoerbedrijf Zuid Oost Salland. Helaas werkte het weer die dag
niet heel erg mee, maar….. gelukkig hebben vele mensen toch de fiets gepakt en de route gefietst. De fietstocht is een
goede manier om de mensen in contact te laten komen met de agrarische sector in Salland.
Stöppelhaene
Net als voorgaande jaren hebben wij als LTO in een stand op de ‘Boerendag’ tijdens de Stöppelhaene in Raalte gestaan. Dit
jaar voor het eerst 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. Op deze manier kunnen we een krachtig en eenduidig geluid laten horen. Vrijdagmiddag was het innovatie
symposium. Keynote speaker Ruud Veltenaar nam ons mee in de veranderingen die om ons heen gebeuren en waar je als
ondernemer niet omheen kunt. Veltenaar hield een boeiend betoog het was een enerverende middag.

Bestuur
Ook in 2017 zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest binnen het bestuur van LTO Salland.

Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering in 2017 afscheid genomen van: Karin van der Toorn, John Hutten en Jawin
Klein Hegeman. John van den Berg en Hedwig Haarman zijn in dezelfde vergadering benoemd tot bestuurslid en Wim
Nijland als nieuwe voorzitter van LTO Salland.

