Jaarverslag 2018 van LTO Salland
Dit jaarverslag geeft een globale weergave van onze activiteiten in 2018

Educatie
Ontwikkelen boerderijbezoek voor basiseducatie.
Via boerderijeducatie willen wij boer en burger met elkaar verbinden. We werken aan het project Boerderij Educatie Salland.
Veel scholen hebben hun weg al gevonden naar een boerenerf, we zijn bezig om dit verder uit te breiden over heel Salland.

Jongerenexcursie
LTO Salland organiseert jaarlijks een jongerenevenement om de betrokkenheid van jongeren en bedrijfsopvolgers
bij de belangenbehartiging te versterken.
In 2018 hebben we een aantal keren overlegd met AJK Salland, AJK Raalte-Heino en AJK Bathmen-Holten. Wens was om
een jongerenexcursie naar Brussel te organiseren. Om ook een landbouwborrel te kunnen bijwonen kon dit pas in januari
2019 gerealiseerd worden. In 2018 zijn er geen verdere jongerenactiviteiten georganiseerd.

Bewust Bodembeheer
In 2018 zijn er verschillende veldbijeenkomsten geweest 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 het
varkenshouderij bedrijf van Erik en Paula Stegink in Bathmen. Bekend als Piggy’s Palace. We hebben een presentatie
en rondleiding gekregen van Erik en Paula. Het was een leuke en interessante avond.

Agrarisch Seminar ‘Verandering van het speelveld’
Op 8 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 2018 ‘Verandering van het speelveld? bijgewoond. Sprekers waren Anne-Corine Vlaardingerbroek (manager
Jumbo), Klaas Hokse (directeur Rouveen) en Martijn Rol (sectorspecialist Food Rabobank)

Melkveehouderij
In 2018 hebben de portefeuillehouders melkveehouderij zich met verschillende onderwerpen bezig gehouden. De
voornaamste waren fosfaatrechten, behoud derogatie, 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 vakgroep leden.

Varkenshouderij
Begin 2018 is de belangenbehartiging in de varkenshouderij samen gekomen in de POV. Als afdeling Salland zijn we
maandelijks vertegenwoordigd bij de ledenraadpleging van POV regio Overijssel in Wierden. Aan de hand van de agenda
worden daar actuele onderwerpen besproken. De resultaten van deze ledenraadpleging in de regio en het vanuit de regio
gevormde standpunt worden vervolgens door de afgevaardigden vanuit de regio ingebracht tijdens de vergadering van het
Landelijk Bestuur. Ook alle varkenshouderij leden zijn hierbij van harte welkom. Begin 2019 organiseren we als LTO Salland
samen met de POV een ledenbijeenkomst in onze afdeling.

Pluimveehouderij
2018 was voor de pluimveehouderij een rustig jaar. Gelukkig geen vogelgriep uitbraken bij de pluimveehouderij. Als gevolg
van de vogelgriep was de pot van het diergarantiefonds helemaal leeg. Vandaar dat de heffing in 2018 hoog was.
Bij de vleeskuikens was op de slachtlijn meer vangschade afgekeurd, hierdoor waren er meer bekeuringen door de NVWA.

Salland Boert en Eet Bewust
Het boer/maatschappij-verbindingsproject SBeEB ontwikkelt zich steeds verder. Er staan al 61 borden in Salland en
regelmatig melden zich nieuwe bedrijven aan. 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.

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.

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, asbest, gebiedscoördinator, eikenprocessierups,
dijkverzwaring, structuurvisie, zonnepanelen en windmolens, als speerpunt de zonneladder. 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 ten sprake komen zijn: omgevingsvisie, asbest, zonnepanelen, gebiedscoördinator, windmolens,
vergunningen enz. Vaak wordt er vergaderd op 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 vind
er een agrarisch overleg plaats tussen wethouder, LTO, POV.

Boetelerveld
Afgelopen jaar is er veel inzet geweest op het invullen van de maatregelen in de bufferzone. De laatste details vergen veel
overleg en nog wat onderzoek. Uiteindelijk is het inrichtingsplan vastgesteld. Het inrichtingsplan vormt de basis voor het
Provinciale Inpassingsplan. Verder zijn de rentmeesters begonnen met taxeren van schade om een bieding voor
schadecompensatie te kunnen doen. Dit proces loopt in 2019 volop door.

Evenwichtsbemesting
Het praktijkproject evenwichtsbemesting heeft bijzonder goede resultaten opgeleverd, met dank aan de inzet van betrokken
boeren. Ter controle zijn er in de winter van 2016 en in het begin van 2018 nitraatmetingen gedaan in de zone
evenwichtsbemesting en het gebied er direct omheen. Evenwichtsbemesting heeft geleid tot significant lagere
nitraatgehalten in het grondwater. We hebben brochures en andere materialen ontwikkeld om het verhaal te verspreiden.

Soestwetering- Breebroeksleiding
In het stroomgebied van de Soestwetering en de Breebroeksleiding werken we samen aan een betere waterhuishouding,
waterkwaliteit en bodemstructuur. We willen dit gebied beter bestand maken tegen grote neerslaghoeveelheden en lange
droge perioden. Onder deskundige begeleiding is er in diverse veldbijeenkomsten de kennis van de bodemtheorie weer
opgefrist en vertaald naar praktische verbetermogelijkheden voor bodem en waterhuishouding.

Salland deal
Salland deal is een overleg tussen de gemeenten: Deventer, Raalte en Olst-Wijhe, Landschap Overijssel, Kostbaar Salland,
Agrarische natuurvereniging, Provincie Overijssel, Waterschap, IJssel landschap en LTO Salland. Doel is onder andere hoe
genereren we geld om het landschap te onderhouden. Hoe krijgen we de financiering voor lange termijn van de
gebiedscoördinatie gewaarborgd. Taken van de gebiedscoördinator zijn bijvoorbeeld: Stil leed, kansen voor kleine kavelruil
in Salland, signaleren van kansen voor partners van Salland deal. Daarnaast proberen we bij Salland deal in gesprek te
gaan over het beleid voor de gemeenten voor het buitengebied en de actuele zaken, vooral ruimte om te ondernemen.

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 2018 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 2018 zijn diverse persberichten verstuurd die goed zijn overgenomen door de 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 was de fietstocht op Hemelvaartsdag. Dit jaar voor het eerst een mooie samenwerking tussen LTO Salland, Salland
Boert en Eet Bewust en de stichting Bathmen promotie. Dit jaar was de fietstocht in de omgeving van Bathmen. 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 2018 zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest binnen het bestuur van LTO Salland.
Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering in 2018 afscheid genomen van: Hans Nieuwenhuis. Terry Heuven is in dezelfde
vergadering benoemd tot bestuurslid.

