Jaarverslag 2014
Dit jaarverslag geeft een globale weergave van onze activiteiten in 2014.

Boetelerveld
2014 was het 1e jaar van het project “Evenwichtsbemesting Boetelerveld”.
De proef met de evenwichtsbemesting waar een 10-tal bedrijven aan meewerken, is bedoeld om vast te stellen of gronden in de bufferzone in
het water-instroomgebied van Boetelerveld, op een acceptabele wijze in productie kunnen blijven. De proef duurt minimaal 3 jaar en is een
samenwerking van de betreffende boeren, LTO Salland, WGS, WUR, Prov. Overijssel en de gemeenten Raalte en Hellendoorn. In de proef is
vooral het analyseren en meten/wegen van mest en gewas cruciaal in combinatie met bemonsteren van de bodem en het grondwater. De
deelnemende leden zijn met enkele malen bijeengeweest voor demo’s (NIRS – Veenhuis) en het bespreken van de analyses en de resultaten.
Hierbij zijn ook adviseurs van veevoerbedrijven en loonwerkers betrokken.

Derogatie
In maart werden we binnen de agrarische sector onaangenaam verrast met aangescherpte derogatie eisen. Hoewel we blij waren de
derogatie opnieuw te hebben binnen gehaald, kwamen de nieuwe terwijl het groeiseizoen al was gestart en iedereen het bouwplan al
klaar had.
LTO Salland heeft naar aanleiding van de reacties van de leden tijdens de ALV een brief opgesteld aan alle landbouwwoordvoerders van
politieke partijen in de Tweede Kamer en diverse media. Hierin hebben we onze zorgen geuit over de normverlaging naar 230 kg N op grasland
en de plotselinge aanpassing aan het bouwplan wat vele leden moesten maken om aan de 80% grasland eis te voldoen. Helaas waren de
derogatie-eisen een gelopen wedstrijd, maar mede door de signalen vanuit de afdelingen heeft LTO wel een goede knelgevallenregeling
kunnen bewerkstelligen.
Tijdens de dag van LTO Noord voor Gelderland en Overijssel op 4 juni heeft LTO Salland daarnaast een kaart weten te overhandigen aan
Staatssecretaris Dijksma, waarin we aangeven boos te zijn over opstapelende maatregelen. Over de derogatie, dierrechten voor intensieve
veehouderij, de klepkeuring, de volgende derogatie verrassing: het verbod op fosfaatkunstmest. We hebben haar uitgenodigd hierover te praten
op een Sallands bedrijf. Ze heeft hiervan tot nu toe geen gebruik gemaakt, maar we blijven haar regelmatig herinneren.

Melkveewet
Om de derogatie voor de periode 2014 – 2017 te verkrijgen heeft Brussel de harde eis gesteld aan Nederland om extra maatregelen te
nemen om het doorbreken van het fosfaatplafond te voorkomen (totaal 173 miljoen kg, 85 miljoen kg voor de melkveehouderij).
Maatregelen hiervoor zijn opgenomen in de melkveewet.
Het bestuur van LTO Salland heeft op 26 augustus, voor aanname van de melkveewet een avond gesproken met Wiebren van Stralen,
beleidsmedewerker van LTO Noord op het gebied van milieu en mest. Wij hebben hierin duidelijk het standpunt van LTO Salland kunnen
weergeven: er moeten voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn voor bedrijven, zoals in het intensieve Salland, waar grond moeilijk te
verkrijgen is, bijvoorbeeld door mestverwerking. Wel is maatschappelijke acceptatie belangrijk, want ook dit is noodzakelijk voor
uitbreidingsmogelijkheden.
In de melkveewet, welke in november 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer, is opgenomen dat de extra mestproductie waar geen grond
voor is, 100% wordt verwerkt. Dit kan leiden tot zeer intensieve melkveebedrijven met een minimale hoeveelheid grond. Maatschappelijk en
politiek wordt dit niet geaccepteerd. Men wil de koe in de wei zien en mogelijk weidegang verplichten. Daarom is de sector (LTO, NZO, NMV,
NAJK) zelf met aanvullende maatregelen gekomen om erger te voorkomen. De voorgestelde aanvullende maatregel door de sector is:
uitbreidingsmogelijkheden tot maximaal 100 kg P2O5 per hectare, oftewel 4,5 GVE/ hectare. Hiermee is voor de meeste bedrijven uitbreiding
mogelijk.

Vogelgriep
In 2014 is op diverse pluimveebedrijven in Nederland (waaronder ook bedrijven in Overijssel) vogelgriep geconstateerd.
Gelukkig is Salland vrij gebleven van het besmettelijke virus. Wel heeft LTO Salland haar leden in extra nieuwsbrieven opgeroepen voorzichtig
te zijn en de hygiënemaatregelen goed in acht te nemen.

POV
In 2014 is de Producten Organisatie Varkenshouderij opgericht.
De POV is van, door, én voor varkenshouders. Door zich aan te sluiten bij de POV kan de Nederlandse varkenshouder voor het eerst in de
geschiedenis één blok vormen en regisseur worden in de keten. Met de POV staan de varkenshouders gezamenlijk aan het roer voor een
sterkere positie in de keten. Voor varkenshouders is het belangrijk dat een aantal belangrijke zaken, zoals diergezondheid, onderzoek en
innovatie, sectorcommunicatie en -pr en voedselveiligheid, óók na het opheffen van het Productschap Vee en Vlees collectief en efficiënt
geregeld blijven.
LTO Salland ondersteund deze organisatie en heeft het belang hiervan, naast de landelijke correspondentie hieromtrent. Benadrukt in de
nieuwsbrieven. Daarnaast heeft actieve ledenwerving plaatsgevonden, gezamenlijk met de lokale NVV afdeling.
LTO Salland – Jan Schamhartstraat 101, 8121PA Olst T 06-39683459 – torentje@hotmail.com
Het hoofdkantoor van LTO Noord is gevestigd in Zwolle

Ledenbijeenkomsten
In 2014 zijn een aantal ledenbijeenkomsten georganiseerd, voor diverse doelgroepen en met diverse thema’s.
Vrouwenavond: Op 5 maart heeft bij de Knapenvelder in Raalte een vrouwenavond plaatsgevonden met als thema “Van eiland tot Wijland?!”.
Door Karin Leijsten van tekstbureau “Katharos” is samen met de aanwezige vrouwen gebrainstormd over communicatie, positie van agrarische
vrouwen op het bedrijf en wat we hiermee kunnen.
Algemene Ledenvergadering: Tijdens de ALV op 25 maart zijn de onderwerpen Natura 2000 en PAS toegelicht door Inge Hageman en is door
Johan Meijerhof een inleiding verzorgt over glasvezel. Hiernaast hebben gebruikelijke punten de revue gepasseerd, zoals goedkeuring van de
Symposium Kennis en Innovatie: Op 29 augustus is samen met het Cluster Agro & Food van Kennispoort Zwolle, Stoppelhaene, Rabobank,
KRW en gemeente Raalte een symposium georganiseerd over Kennis & Innovatie in de agrarische sector. Enkele zeer innovatieve sprekers
hebben hun toepassingen laten zien.
De huiskamerbijeenkomsten en het jaarlijkse Seminar zijn in verband met de actualiteit van onderwerpen verplaatst naar januari en februari
2015.

Salland Deal
Op 13 november heeft Salland Deal het Bidbook overhandigd aan gedeputeerde, mevr. Hester Maij en daarvoor als cadeau een
startbedrag voor de gebiedscoördinatie gekregen van €20.000 Salland Deal is daarmee een feit.
Salland Deal is een samenwerking van de gebiedspartijen LTO Salland, St. IJssellandschap, WGS, de 3 gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en
Raalte, ANV Salland, Kostbaar Salland en de Pachtersvereniging. De partijen willen door samen op te trekken in de diverse gebiedswerken
efficiënter werken en met dezelfde financiële middelen meer kunnen doen. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan waterschapswerken in
combinatie met kavelruil, agrarisch natuurbeheer met eventueel aanleg/onderhoud van landschappelijke elementen. De inzet van de
gebiedscoördinator is in deze samenwerking van essentieel belang.

Kavelruil / Landinrichting
Als afdeling Salland zijn we ook in 2014 weer druk geweest met kavelruil.
Gooiermars
Op 4 april is de landinrichting Gooiermars, waarvoor LTO Salland zich jarenlang heeft ingezet, afgesloten.
Landinrichting Olst-Wesepe
De Landinrichting Olst-Wesepe is in 2014 in volle vaart verder gegaan om tot kavelovergang te komen per 1-1-2015. De in 2013 ingediende
zienswijzen en beroepen zijn in 2014 allemaal afgewerkt, waarna het plan in november 2014 definitief werd.
Boetelerveld-Haarle
In 2014 is als vervolg op de ruil “Kavels voor koeien” in Raalte Zuid gestart met de kavelruil in het gebied rondom Boetelerveld en Haarle. Het
doel is naast structuurverbetering, gronden die niet meer in landbouwkundige exploitatie kunnen blijven in de bufferzone rondom het N2000
gebied, uit te ruilen. In juli 2014 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, gevolgd door een aanmeldings- en inventarisatieperiode tot 5
november.

Jongeren
LTO Salland vindt het erg belangrijk om jonge leden zo veel mogelijk te betrekken bij haar activiteiten. Daarom is in 2014 weer een
speciale jongerenbijeenkomst georganiseerd, voor jonge agrarische leden en niet-leden.
Beste Boeren Imago Idee: Een groep jongeren is op 15 april aan de slag gegaan met hun imago. Op de avond met als thema “Het beste
Boeren Imago Idee” hebben de jongeren eerst een inleiding gehad over hoe je via google en social media je imago kan beïnvloeden. Daarna
zijn ze in groepjes aan de slag gegaan om zelf een leuk idee te bedenken. Op de diverse ideeën kon gestemd worden en het winnende idee
wordt uitgevoerd. Dit idee betrof de ontwikkeling van een app voor het buitengebied, waarmee de rondfietsende-lopende of rijdende burger kan
zien wat er op de boerenbedrijven gebeurt. Deze app is nog volop in ontwikkeling en zal in 2015 gepresenteerd worden.
Youth Food Movement: Een aantal jonge bestuursleden van LTO Salland hebben zich aangesloten bij de Youth Food Movement IJsselvalei.
YFM is de jongerenafdeling voortgekomen uit de Slow Food organisatie, landelijk al enige tijd actief, maar nu ook in omgeving Salland actief.
YFM heeft als doel de bewustwording van consumenten rondom voedsel te vergroten, denk aan streek en seizoensgebonden voedsel.
Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden waar ideeën en kennis uitgewisseld zijn. Er zijn ideeën zoals educatieprojecten
voor schooljeugd, het opzetten van streekmarkten en het organiseren van bijeenkomsten. Doelstelling van de deelname is om middels een
project als het YFM de Boer-burger relatie te versterken.

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 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 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
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In 2014 zijn 7 uitgebreide nieuwsbrieven verstuurd aan de leden (zowel via de post als digitaal), daarnaast zijn 9 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 regelmatig voorzien van berichten. Ook de website wordt wekelijks onderhouden met
berichten van actualiteiten m.b.t. LTO Salland.
PR Extern
Pers: In 2014 zijn diverse persberichten verstuurd die goed zijn overgenomen door de diverse media (regionale kranten, dorpsbladen en
digitale nieuwssites). De perslijst is geactualiseerd, hierop staan ruim 25 adressen. Breed geplaatste berichten in 2014 betreffen o.a. fietstocht
“Burger bezoekt Boer”, einde kavelruil Gooiermars, reactie van LTO Salland n.a.v. nieuwe derogatie-eisen, Boerenspelen educatie dag voor
basisschoolleerlingen, maatregelen t.a.v. vogelgriep, samenvoeging boeren uit Haarle, landbouwvoertuigen op openbare wegen,
vooraankondiging Agrarisch Seminar.
Open dag varkensbedrijf Logtenberg: Op 7 maart was LTO Salland aanwezig op de open dag van Varkensbedrijf Logtenberg in Olst. Een
goede dag om leden te spreken en burgers uit te leggen hoe het er op een varkensbedrijf aan toe gaat.
Fietstocht: De jaarlijkse “Burger bezoekt Boer” fietstocht vond dit jaarplaats in omgeving Heeten op 13 april. Ondanks het was frisse weer was
de opkomst zeer goed. De 4 gastbedrijven lieten diverse aspecten van de landbouw zien met een melkveebedrijf, loonwerkbedrijf, landwinkel en
pluimveebedrijf.
Boerenspelen: Op 11 juni hebben op het melkveebedrijf van 1 van de bestuursleden met hulp van diverse leden de “Boerenspelen” plaats
gevonden. Hierbij hebben 2 groepen 6 van lokale basisscholen spelenderwijs kennis gemaakt met de agrarische sector. Burgemeester Strien
van Olst heeft hier het belang van de agrarische sector voor de maatschappij nog eens goed onderstreept.
Lesmateriaal: N.a.v. een artikel over bio-industrie van enkele leerlingen 4 VWO van CCS, zijn wij met de leerlingen in debat gegaan over dit
onderwerp. Ook hebben wij voor het schoolkamp van CCS in Drenthe een 3-tal bedrijven aldaar bereid gevonden om de leerlingen te
ontvangen in de periode van 23-27 juni. De discussie en de bezoeken zijn prettig en open verlopen en de schoolleiding heeft aangegeven hier
vervolg aan te willen geven.
Open dag Fruitbedrijf Van Vilsteren: Op 6 augustus was LTO Salland aanwezig op de open dag van Fruitbedrijf Van Vilsteren in Olst. Tijdens
deze open dag is de fruitsector op diverse manieren gepromoot, mede ook door een reportage op TV Oost.
Stoppelhaene: Ook in 2014 stond LTO Salland weer met een stand op de Stoppelhaene op de boerendag 29 augustus. Dit jaar is aan de hand
van foto’s, filmmateriaal en levende biggen de varkenshouderij gepromoot bij de burgers. Daarnaast was het weer een goed contactmoment
met vele leden.
Weekend van het Varken: Op 13 en 14 september is LTO Salland aanwezig geweest op het bedrijf van lid Eddy Klein Hofmeijer tijdens het
weekend van het Varken. Een zeer positieve manier om de burger een inkijkje te geven in de (doorgaans) gesloten varkensstallen.

Haarle
In 2014 heeft een groep agrariërs uit Haarle van afdeling Hellendoorn aangegeven over te willen stappen naar de afdeling Salland.
Afdeling Hellendoorn fuseert met enkele andere afdelingen tot afdeling West Twente. Aangezien de Haarlese leden veel meer op hebben met
het gebied aan de Westkant van de Haarlese Berg, waar ook Salland ligt en al via diverse projecten (Boetelerveld, Waterprojecten) veel meer
bij het Sallandse gebied betrokken waren is gekozen voor de overstap. In goed overleg met de afdeling Hellendoorn en diverse voorlichtings
bijeenkomsten voor de Haarlese leden is afgesproken dat de overstap formeel per 1-1-15 zal plaatsvinden. Vanuit het gebied Haarle zal John
Hutten plaatsnemen in het LTO Salland bestuur en de contacten met de gemeente Hellendoorn onderhouden.

Contacten met gemeenten
Goede contacten met de gemeente zijn van groot belang voor de agrarische sector. In 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen
plaatsgevonden, dus is de nodige tijd gestoken in de kennismaking met de nieuwe raadsleden.
Algemeen: Bij verkiezing en vorming van de nieuwe gemeenteraden heeft LTO Salland bij de diverse partijen in de diverse gemeenten
speerpunten ingediend welke van belang zijn voor de landbouw.
Raalte: Op 23 mei is LTO Salland aanwezig geweest op de algemene kennismakingsdag met de gemeente Raalte. Net als veel andere
groepen en vertegenwoordigers van de samenleving heeft LTO Salland met een kraam op de kennismakingsmarkt gestaan.
Op 1 november hebben de bestuursleden uit Raalte nader kennis gemaakt met de gemeenteraadsleden op het varkensbedrijf van bestuurslid
Stephan Rientjes. Een zeer nuttige dag, waarop de gemeenteraadsleden op een leuke wijze hebben kennis gemaakt met de (intensieve)
agrarische sector.
DeventerArcheologie: Het nieuwe archeologiebeleid voor het buitengebied van Deventer heeft tot en met 8 oktober ter inzage gelegen. Het
buitengebied is ingedeeld in categorieën afhankelijk hiervan moet er wel of niet onderzoek uitgevoerd worden. Met de gemeente is een
praktische werkwijze afgesproken. Door vooraf te overleggen met de afdeling archeologie kan snel bekeken worden of en wat er gedaan moet
worden. Een eerste onderzoek wordt kosteloos door de gemeente uitgevoerd.
Kennismaking raad: Op 25 oktober hebben de Deventer gemeenteraadsleden kennis gemaakt met de agrarische sector en de LTO Salland
bestuursleden. Ze zijn ontvangen op het bedrijf van de familie Bos en hebben via een huifkartocht het buitengebied verkend. Door het nuttige
met het aangename te combineren ook hier een zeer geslaagde dag.
Olst-Wijhe: Nota ruimtelijke kwaliteit: de Nota Ruimtelijke kwaliteit is vastgesteld in februari, de wijzigingen zoals aangegeven door LTO Salland
zijn volledig overgenomen. Met als resultaat een veel realistischer bedrag van de bouwsom, wat aan aanplant van bomen besteed moet
worden.
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Bouwleges: LTO Salland heeft op 7 juli ingesproken tijdens de raadsvergadering in Olst-Wijhe over bouwleges. LTO Salland is van mening dat
voor de grotere bouwaanvragen (waaronder agrarische gebouwen) de leges onevenredig hoog zijn in vergelijking met de kleinere
bouwaanvragen, waardoor kruissubsidiering plaatsvindt. Resultaat van de inspraak is dat de leges voor kleine aanvragen (onder de €100.000)
iets omhoog zijn gegaan en de bouwleges voor grotere aanvragen iets omlaag.
Kennismaking raad: in 2015 zullen stage-dagen georganiseerd worden voor de gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente OlstWijhe, op de bedrijven van LTO Salland leden uit het gebied.
Hellendoorn: Op het bedrijf van de familie Hutten in Haarle zijn wethouder Thomas Walder van de gemeente Hellendoorn en
beleidsmedewerker Johan ten Dam ontvangen in december 2014. Actualiteiten uit het gebied en vanuit LTO Salland zijn besproken.

Bewust verlichten
Om te laten zien dat we als sector prima zelf met vragen vanuit de maatschappij kunnen omgaan en om regelgeving te voorkomen is
in 2013 het project “bewust verlichten” opgestart.
In 2014 zijn bij 2 pilot bedrijven van LTO Salland leden inventarisaties gedaan naar manieren om lichtuitstraling van stallen te verminderen en
daarbij bij voorkeur energie te besparen. Deze projecten zijn naar tevredenheid afgerond. Beide doelstellingen zijn behaald. Het project kan nu
verder uitgerold worden met subsidies van de Regio Zwolle, Provincie Overijssel, Raalte en Olst-Wijhe.

Water
Waterwinning Vitens: Vitens wil in Twente de waterwinning met 5 á 7 mln. m3/jaar uitbreiden. 64 zoeklocaties zijn inmiddels teruggebracht
naar 5 waarvan 1 in de Sallandse Heuvelrug net boven Haarle. Om die reden is LTO Salland daar in juli 2014 bij betrokken geraakt. Diverse
onderzoeken zouden in 2014 afgerond worden op basis waarvan de definitieve keuzes gemaakt worden door de provincie en Vitens. Deze
onderzoeken zijn echter niet afgerond. Met de Twentse afdelingen volgt ook LTO Salland de ontwikkeling scherp.
DAW/ ZON: WGS heeft in 2014 het projectplan Witteveensleiding vastgesteld. Voor LTO Salland was dit aanleiding om te inventariseren of in
dit stroomgebied mogelijkheden liggen om Deltaplan Agrarisch Waterbeheer toe te passen. Hierbij gaat het vooral om kwalitatief waterbeheer.
De boeren in dit gebied zijn bijeen geweest bij de Heinose Vloedgraven waar het voorbeeldproject “Salland Waterproof” is bekeken. Hier is veel
gerealiseerd met betrekking tot de erfafspoeling. Omdat LTO Salland ook zitting heeft in de provinciale werkgroep Zoetwatervoorziening Oost
Nederland (ZON) is gevraagd een pilot ZON te mogen doen in ook het stroomgebied Witteveensleiding. Hierbij gaat het vooral om het
vasthouden van voldoende water voor de landbouw. Voor zowel DAW als ZON is de gebiedscoördinator in zomer/najaar het gebied in geweest
voor de 1e inventarisatie. Hieruit blijken kansen die nu door LTO Salland met WGS en prov verder worden uitgewerkt.
Hoogwatergeul: De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld wordt aangelegd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Dit project loopt niet over het
grondgebied van LTO Salland, maar raakt wel leden van LTO Salland. De geul wordt 8 kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter
breed. De geul ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij
Wapenveld. Alleen bij extreem hoogwater gaat de inlaat open en stroomt het water in de geul. Hierdoor verlaagt de waterstand in de IJssel met
71 centimeter. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. De agrarische functie van het gebied blijft gehandhaafd.
Tussen de twee dijken kunnen vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan. Dit heeft tot gevolg dat er agrarische
bedrijven zijn verdwenen. Met individuele betrokken boeren is tot overeenstemming gekomen. Het plan is om de resterende gronden te
verkavelen.

Overig
Overige activiteiten van LTO Salland zijn o.a. de inzet tegen een goederenspoor in Bathmen en de promotie van glasvezel in het
buitengebied.
In maart is in de Tweede Kamer de motie van CU/SGP/D66 aangenomen tegen de spoorbogen bij Bathmen. Besluitvorming over trace-keuze
voor goederenvervoer door Oost-Nederland is uitgesteld tot 2020. Twee varianten zijn daarvoor nog in beeld: Kopmaken in Deventer (over
bestaand spoor) en de Noordtak (een nieuw aan te leggen goederenspoorlijn door de Achterhoek).
LTO Salland is voorstander van glasvezel in het buitengebied. Dit zal de verkoopwaarde van agrarische gebouwen ten goede komen en sneller
data verkeer mogelijk maken voor diverse agrarische processen. Aanleg van glasvezel is daarom aan de orde geweest in diverse
nieuwsbrieven, op de ALV en zal ook in de huiskamerbijeenkomsten in 2015 aan de orde komen.

Bestuur
Ook in 2014 zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest binnen het bestuur van LTO Salland.
Het bestuur heeft met de jaarvergadering in 2014 afscheid genomen van Martijn van den Berg, Bert Trompert en Riet Kleverkamp. Hans
Nieuwenhuis en Christian Klein Koerkamp zijn in dezelfde vergadering benoemd tot bestuurslid. Lisette Oosterkamp is medio 2014 begonnen
als aspirant bestuurslid en vanuit het gebied Haarle is John Hutten het Sallandse bestuur komen versterken.
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