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De landbouw wordt steeds complexer en steeds vaker heeft de burger een mening over de
landbouw. Het wordt dus steeds belangrijker dat er in de lokale politiek mensen zitten met voldoende kennis van de
landbouw. Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Om u te helpen bij uw keuze hebben we alle
politieke partijen in de gemeente Deventer gevraagd om kort aan te geven hoe ze aan kijken tegen het
buitengebied! Hieronder vindt u de reacties die we hebben ontvangen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in alle
ontvangen reacties van de partijen in de andere gemeenten? Op onze website staan ze allemaal!
www.ltonoord.nl/afdeling/salland
Hopelijk heeft u hier iets aan bij uw keuze!
Bestuur LTO Salland
VVD

De VVD ondersteunt verder initiatieven waarbij
verbinding wordt gemaakt tussen de stad, dorpen
en het buitengebied, ook in ruimtelijke zin.

VVD: Agrarische sector verdient
meer waardering, Lars Wuijster

CDA

De agrarische sector heeft zich
ontwikkeld tot een onmisbare pijler onder de
Nederlandse economie, die velen werk biedt.
Boeren lopen voorop als het gaat om innovatie en
duurzaamheid. Boeren zijn van oudsher ook
natuurbeheerders. Het aantrekkelijke en
veelgeprezen landschap rond Deventer is in de loop
der eeuwen grotendeels door boerenhand ontstaan.
De boer zoekt daarbij altijd het evenwicht tussen
ecologie en economie. Daar mag best wat meer
waardering voor komen. Concreet willen wij dat de
gemeente meer doet voor het buitengebied.
Bijvoorbeeld door veilige wegen en fietspaden aan
te leggen en meer passeerplaatsen voor
landbouwvoertuigen, schadelijke soorten te
bestrijden, mee te werken aan een
gebiedscoördinator voor Salland en samen met u
criminaliteit in te dammen. We bieden ruimte aan
nevenactiviteiten van agrariërs als zij die nodig
hebben om een normaal inkomen te verdienen,
denk hierbij aan recreatie of de opwekking van
energie.

Caroline van der Plas (50) staat op
plek nummer 7 bij het CDA Deventer.
Zij wil graag met voorkeursstemmen
in de raad komen om ervoor te zorgen
dat er meer gezond boerenverstand
komt in de politiek. Caroline is
landelijk bekend als voorvechtster van de
Nederlandse boeren en tuinders en komt waar en
wanneer zij kan op voor de land- en tuinbouw. Zij is
ook bekend als oprichter van het succesvolle social
mediaproject @Boerburgertweet en als medeoprichter van het agrarisch pr-collectief Team Agro
NL, dat gaat strijden voor een betere
beeldvorming van boeren en tuinders. Caroline wil
zich in Deventer inzetten voor:
· Ontwikkelingsruimte voor onze agrarische
ondernemers
· Geen emotiepolitiek, maar besluiten nemen op
basis van feiten
1

Nieuwsbrief LTO Salland – Maart 2018
Nummer 2018-1

Nieuwsbrief van LTO Noord afdeling Salland p/a Marledijk 33, 8198 KP Marle T 06-28520155 –
E info@salland.ltonoord.nl
· Boeren en tuinders niet verkwanselen maar
koesteren
· Aandacht voor verborgen leed op het platteland
· Voedselonderwijs op scholen is een must
· Schoolklassen minimaal 1 keer per jaar naar de
boer
· Boeren en burgers met elkaar verbinden

hart van onze omgeving. Het buitengebied zal
voorzien moeten worden van technische
mogelijkheden zoals glasvezel, daarnaast kan het
buitengebied meehelpen aan de productie van
groene stroom door zonnepanelen op grote daken.
Wij zijn ook bezorgd over de druk die er ligt op de
natuur en de problemen die grootschalige
veehouderijen met zich meebrengen zoals
ammoniakuitstoot en Co2 productie. Waar wij voor
staan is dat veehouders hun inkomen behouden
maar ook dat er minder vlees wordt geproduceerd
van veel betere kwaliteit. Dat is goed voor het
dierenwelzijn, milieu en de volksgezondheid.
Liever geen nieuwe huizenbouw buiten de
bebouwde kom van stad en dorpen maar inbreiding.
We moeten blij zijn met het groen dat we nog
hebben in Nederland.
Het splitsen van woningen zodat kinderen bij de
ouders kunnen wonen vinden wij een goed plan en
verdient medewerking van de gemeente.

Stemt u op Caroline van der Plas, dan bent u ervan
verzekerd dat u op iemand stemt, die zich met hart
en ziel gaat inzetten voor de agrarische sector in
het algemeen en de individuele boeren in het
bijzonder.
Ik ben Teuni Scholthof, 31 jaar,
boerendochter en bestuurskundige.
Als boerendochter weet ik dat
boeren niet zomaar hun werk doen,
maar met het hart. De negatieve publieke opinie
irriteert mij en ik denk dat de gemeente kan helpen
met positieve beeldvorming, door initiatieven te
steunen en in de kijker te zetten.

Gemeente Belang
Mijn naam is Liesbeth Grijsen. Ik ben
geboren en getogen op het platteland.
In 2005 werd ik namens
Gemeentebelang lid van de
Gemeenteraad, sinds vier jaar ben ik
wethouder en nu mag ik onze lijst aanvoeren.
Deventer kent een prachtig buitengebied.
Gemeentebelang wil dit behouden en versterken.
Samen met de inwoners blijven we werken aan een
goed, gezond en daadkrachtig platteland.
Agrarische gezinsbedrijven krijgen de ruimte om te
groeien. Daar waar agrarische bedrijvigheid stopt,
komen nieuwe economische functies in beeld. Wij
maken ons sterk voor een leefbaar en
levensvatbaar platteland. Meer economische
slagkracht. Daarom schrappen we onnodige regels.
Andere regels worden waar nodig en mogelijk
vereenvoudigd of verruimd. Een goed voorbeeld
hiervan is de verruiming van het rood voor
roodbeleid, die onlangs is vastgesteld.

Het CDA, nog altijd dé boerenpartij, wil boeren
helpen door verdere verruiming van Rood voor
Rood, het ondersteunen van asbestsanering en
plaatsing van zonnepanelen.
Als ik raadslid word, wil ik er zíjn voor de boeren.
Voor kleine dingen als maairegelingen, tot grote
dingen als bedrijfsopvolging. Omdat ik 7 jaar in
politiek Den Haag heb gewerkt heb ik korte lijnen
met kamerleden als Maurits von Martels en Jaco
Geurts. Het hele CDA staat voor de boeren klaar!
Deventer Sociaal
Ik ben Jolanda de Kleijn, sta op plek
2 voor Deventer Sociaal. Moeder
van een tweeling van 23 jaar. Ik
woon sinds 2008 in Deventer.
Deventer Sociaal vind het
buitengebied van groot belang , het is het groene
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Ook staan we voor goede voorzieningen. Die zijn
belangrijk voor de buurten, wijken en dorpen.
Gemeentebelang doet er alles aan om ze te
behouden. Samen maken we de hele gemeente
Deventer nog sterker. Daarom ligt mijn hart bij
Gemeentebelang. De partij waar stad en platteland
elkaar vinden.

Deventer Belang
Bert Kleine Schaars, lijst 7
Als Sallander en plattelander zet
ik mij al vele jaren in voor het
buitengebied van Deventer. Een
gebied met veel diverse functies,
maar vooral een plaats om te werken, wonen en
recreëren. Van oudsher is de agrarische sector de
belangrijkste economische factor, ik denk zelf de
belangrijkste van Deventer. Juist daar liggen de
komende decennia uitdagingen en bedreigingen.
Het buitengebied is altijd erg goed in staat geweest
haar eigen ontwikkeling te regisseren. Maar het
tempo waarmee ontwikkelingen plaatsvinden is niet
meer zelfstandig te bepalen. De mogelijkheden die
daardoor ontstaan steun ik van harte als die elkaar
versterken en niet ten koste gaan van elkaar.

Groen Links
Tjeerd van der Meulen, ik ben zoon
van een boekhouder maar wilde als
kind dolgraag boer worden en heb
de lagere en middelbare
land&tuinbouwschool met plezier
doorlopen. Werken in de land- en tuinbouw vind ik
een fantastisch beroep waar ik nog steeds veel
respect voor heb. Uiteindelijk ben ik heel ergens
anders terechtgekomen; in het omgevingsrecht en
de milieukunde. Mijn moestuin en scharrelkippen
zijn nu mijn hobby die met mijn passie te maken
hebben.

Ik maak mij sterk voor de leefbaarheid van
buitengebieden en buurtschappen. Het
Noaberschap is de sociale samenhang van het
platteland. Ik zeg nee tegen woningbouwlocaties
buiten de huidige stadsgrenzen.
Bevolkingsontwikkelingen de komende 10 jaar
zullen aantonen dat de stad niet verder hoeft uit te
breidden. Maar wel gevarieerd bouwen, zodat jeugd
en oudere een echte kans krijgen om te blijven
wonen. Zo wordt continuïteit van het herkenbare
dorpsleven gestimuleerd.

GL wil een duurzame, gezonde en eerlijke
gemeente waar we goed voor elkaar zorgen. De
komende jaren gaan we voor een prachtig vitaal
buitengebied. Wat willen we concreet?
Voedselvisie voor Deventer. Van oudsher voedt
het platteland de stad en wat is er nou lekkerder
dan lokaal gemaakt voedsel? Kinderen moeten
weer leren waar het voedsel vandaan komt en
maken kennis met het platteland.

D66
Gerry Stegeman, nummer 4 op de
lijst van D66
Ik ben geboren in Laren (Gld) en in
het landelijk gebied opgegroeid.
Sinds 1991 woon ik met veel
plezier in Deventer. Via mijn werk ben ik bij het
landelijk gebied betrokken, eerst bij de
plattelandsjongeren Overijssel, daarna bij Van Hall
Larenstein en nu bij Saxion.

Megastallen nee. Wij zijn geen voorstander van
nieuwe intensieve, niet grondgebonden
veehouderijen waar dieren de hele dag binnen
zitten. Boeren verdienen een eerlijke prijs voor hun
voedsel en we dwingen ze niet tot schaalvergroting.
Door agrarisch natuurbeheer en insectvriendelijk
bermbeheer wordt het buitengebied weer
aantrekkelijk voor weidevogels
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Ruimtelijke ontwikkeling, planologie en
bedrijfskunde zijn onderwerpen waar ik mee bezig
ben.
D66 streeft naar een duurzaam landelijk gebied dat
leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Deventer heeft een prachtig buitengebied dat volop
kansen biedt voor ondernemen en recreëren. Wij
gaan uit van de kracht van lokale bewoners en
ondernemers en ondersteunen graag initiatieven
vanuit het landelijk gebied en de dorpen.
Dat willen we bereiken door:
• ruimte te geven aan ondernemers in het
landelijk gebied voor multifunctionele
landbouw. De nieuwe omgevingswet biedt
hier in de toekomst meer ruimte voor, met
minder regels.
• aandacht voor vrijkomende agrarische
bebouwing en de kansen die het biedt voor
wonen en werken.
• meer in te zetten op duurzame en
circulaire productieketens, een onderwerp
waar veel bedrijven al mee bezig zijn.

gemeenschappen en vooral verdwijnt de kennis die
nodig is om ons allemaal van voedsel te voorzien.
Men wil ontzettend graag koeien in de wei zien, het
liefst dartelende kalfjes bij zonsondergang. Maar zo
brengen boeren hun dag niet door - ze zitten
meestal achter de computer.
Ga met elkaar en met de politiek om tafel zitten om
een masterplan te maken voor 2050. Want de
toekomst is voor de voedselproducent.
Voedsel wordt goud waard.
Christen Unie
Naam: Jasper Buist (steun)fractielid
Partij: ChristenUnie (3de op de lijst)
Afgelopen raadsperiode woordvoerder
o.a. Ruimtelijke Ordening, Landelijk
gebied, Openbare Ruimte, Milieu/Duurzaamheid,
Cultuur.
De ChristenUnie staat voor een betrouwbare
overheid. Wij willen opkomen voor veiligheid, zorg,
gezin, jeugd en onderwijs. Verder is het belangrijk
dat mensen met hun werk voldoende inkomen
hebben, dat de economische duurzaam groeit en er
ruimte is voor ontspanning met kunst, cultuur en
sport.
Wonen vindt plaats in een aantrekkelijke omgeving
waar natuur zich kan ontwikkelen en
energieverspilling wordt tegengegaan.
De ChristenUnie hecht veel waarde aan een
gezonde agrarische sector. Wij steunen ruimhartig
de mogelijkheden voor nevenactiviteiten zoals
landschapsonderhoud, toerisme etc. De sector staat
aan de bron van onze voedselketen. De agrarische
bedrijven zijn door de eeuwen heen bepalend
geweest voor het huidige aantrekkelijke
buitengebied in de gemeente Deventer.
Voor de komende jaren zijn de actuele thema’s:
stoppende agrarische ondernemers en het
verwijderen van asbesthoudende daken voor 2024.

Nieuw Links
Ann Dellink
De boer heeft goud in handen.
In 2050 zal het grootste probleem in
de wereld niet de CO2 uitstoot zijn,
maar de explosieve groei van de
wereldbevolking met daaraan gekoppeld de enorme
vraag naar voedsel. De voedselproducent van nu is
de held van morgen. Maar dat wordt nu niet
herkend. We draven maar door in het opslokken
van landbouwgrond voor aan de stad gebonden
vinex wijken. De politiek met haar korte termijn
beleid laat het toe dat boeren kapot gemaakt voor
de snelle winst van supermarkten en grote
bedrijven. En met het verdwijnen van de boer
verdwijnen ook de plattelandsgemeenschappen.
Verdwijnt de sociale samenhang van die kleine
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Hiervoor moet een provinciale of landelijke regeling
komen omdat de bedrijven dit niet zelf kunnen
oplossen.
De rood-voor-rood regeling wordt in stand
gehouden. Het verruimingsvoorstel steunen wij.
Agrariërs krijgen de ruimte voor een moderne
bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te
maken voor zover deze een bijdrage leveren aan
duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing,
milieu en landschap.

ASP
De ASP (Atheïstisch Seculiere
Partij) heeft een vrij links sociaal
programma en staat voor een
volledig seculiere invulling van de
Deventer samenleving die voor
iedereen gelijke kansen biedt, wat voor overtuiging
of achtergrond een burger ook heeft.
De Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens vormt de basis van onze politieke keuzes.
Onderwijs
Alle kinderen moeten hetzelfde openbare
basisonderwijs gaan volgen. Wij zijn ervan
overtuigd dat op deze wijze de gelijkwaardigheid
van kinderen, dus ook van de latere volwassenen,
in de samenleving wordt bevorderd. De laatste
school in een wijk of dorp is een openbare school.
Wonen
Er moet een breed aanbod van sociale
huurwoningen zijn en worden gestopt met de
verkoop ervan. Bruikbare leegstaande
kantoorgebouwen moeten bewoonbaar worden.
Duurzaamheid en energie
Deventer is in 2040 onafhankelijk van fossiele
energie. De gemeente moet investeren in
zonnepanelen, rivierstroom, windturbines en
particuliere duurzame initiatieven subsidiëren.
Samenleving
De Deventer samenleving is religieus neutraal
waarin de scheiding van gemeente en religie
volledig is doorgevoerd. Elke vorm van
(buitenlandse) financiering van religieuze
instellingen is ongewenst. Een parallelle
samenleving moet te allen tijde worden voorkomen.

PvdA
Jantine Sijbring, #5 PvdA Deventer
Een sterke stad, een vitaal
platteland en leefbare dorpen! Dat
is mijn inzet voor de komende
raadsperiode. Stad en platteland zijn mij allebei lief.
Ik woon in de stad Deventer, maar u vindt mij ook
vaak in ons mooie buitengebied, fietsend door de
IJsselvallei en over de Sallandse heuvelrug. Naast
raadslid ben ik zelfstandig professional en
binnenkort start ik als projectleider ruimtelijke
ontwikkeling bij de gemeente Kampen.
Deventer is een leefbare, sociaal krachtige
gemeente. Ik ben trots op de aandacht en zorg, die
onze inwoners voor elkaar hebben. In de stad zie ik
veel wijkinitiatieven, zoals een buurteettafel of een
maatjesproject. Op het platteland heet die aandacht
en zorg: noaberschap. Ik wil me inzetten om het
voorzieningenniveau in de stad en op het platteland
op peil te houden om de leefbaarheid te blijven
garanderen. De economische motor van Deventer
moet ook blijven draaien ten behoeve van de
werkgelegenheid. Dat geldt ook voor de het
agrarische bedrijfsleven. Boeren moeten
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen binnen de
grenzen van de ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteit van het buitengebied.

Hans de Vries,
Lijsttrekker,
Lijst 11 ASP Deventer.
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