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LTO Noord afdeling West-Friesland
De afdeling West-Friesland behartigt de belangen van haar leden op gemeentelijk, (sub)regionaal, provinciaal, thematisch
en sectoraal niveau. Hierbij staat het realiseren van een (economisch) duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling centraal.
Het aantal bedrijfsleden van de afdeling bedroeg aan het eind van het verslagjaar 374 op een totaal van 751 leden.
Er is sprake van een teruglopend ledenaantal, dit heeft vooral te maken met bedrijfsbeëindiging.
Bestuurssamenstelling
Het afdelingsbestuur geeft de belangenbehartiging vorm door ook de leden te betrekken bij probleemoplossing van zaken
die spelen in het gebied. Dit gebeurt door bij actuele zaken/problemen te werken met tijdelijke projectgroepen.
Er zijn afgelopen jaren stappen gezet naar een nieuwe vorm van het afdelingsbestuur. Het nieuwe bestuur wordt ingedeeld
naar de thema’s Ruimtelijke Ordening, Bodem en Water, Flora en Fauna en PR & Imago. Er blijven vaste aanspreekpunten
in de gemeenten voor de leden en vertegenwoordigers kunnen zo nodig aansluiten bij het afdelingsbestuur en de
gemeenteoverleggen. Ook is er aandacht voor aansluiting bij de sectoren. Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor
invulling van alle bestuursfuncties.
Aandachtspunt blijft om leden meer te betrekken bij het afdelingswerk.
Ledenbijeenkomsten
De volgende ledenbijeenkomsten werden het afgelopen verslagjaar georganiseerd:
- De jaarvergadering vond plaats op 15 november 2017 bij het Clusius College en Clusius Lab in Hoorn.
- Op 28 november vond een avond plaats met als onderwerp ‘De druk op agrarische ondernemers neemt toe. Hoe blijft u
overeind?’. Deze avond werd gezamenlijk georganiseerd met de Commissie Vrouw en Bedrijf Noord-Holland en LTO
Noord afdelingen HLS en Hollands Kroon en werd gehouden in Schagen.
- Op 5 maart werd gezamenlijk met de Agrarische Jongeren West-Friesland een avond georganiseerd met Dirk Bruins,
LTO bestuurslid vakgroep Melkveehouderij.
- Er kwamen zoveel aanmeldingen voor de ledenavond op 9 april over het onderwerp ‘Hoe lees je een boekhouding?’ dat
een tweede avond op 23 april werd georganiseerd. De informatieavonden werden met medewerking van Letty Lub van
accountantskantoor Flynth gehouden.
- Op 24 april en 29 mei werden informatieavonden voor geïnteresseerden gehouden over zonnepanelen op agrarische
daken, met uitleg door de Zonnecoöperatie West-Friesland.
- Op 21 september werd in Spanbroek een informatieavond over de nieuwe subsidieregeling Bodem & Water en het
Landbouwportaal gehouden.
- Op 25 september werd een avond georganiseerd met als thema ‘Knaagdieren bestrijden, hoe en wanneer?’
Inleiders waren Klaas en André Meijaard van Meijaard Agrarisch Advies. Deze avond gold ook als aantekening voor
verlenging van de spuitlicentie (Aantekening Knaagdierbeheersing). Vanwege de grote belangstelling werd een tweede
avond gehouden op 4 oktober.
 In februari en juli 2018 is een nieuwsbrief voor de leden uitgegeven.
 In 2017 kwam er een einde aan het centraal inzamelen van landbouwplastic in Opmeer en Zwaagdijk. Dit jaar bleek
Kroon Waarland BV het folie niet meer gratis op te halen bij de bedrijven. Heroverwogen wordt zelf weer een inzameling
te organiseren.
 Tijdens de Vaktentoonstelling in Zwaagdijk van 22 t/m 25 februari was het afdelingsbestuur aanwezig met een stand.
De bestuursleden zijn aanspreekbaar voor vragen over de belangenbehartiging of andere zaken die leden kwijt willen.
 Zoals ieder jaar werden BHV-cursussen georganiseerd.
Landbouwvisie West-Friesland
De landbouwvisie voor West-Friesland is in februari 2012 gereedgekomen. Deze visie wordt ingezet om het standpunt van
de afdeling uit te dragen naar gemeenten, provincie en derden. De visie dient ook voor afstemming van het eigen beleid en
inbreng in de Greenport Noord-Holland Noord.
Het afdelingsbestuur pakt in etappes zaken uit het uitvoeringsprogramma van de landbouwvisie verder op.
De volgende aandachtspunten zijn sinds 2012 opgepakt:
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De landbouwvisie is de basis van de inbreng vanuit de agrarische sector in de nieuwe bestemmingsplannen landelijk
gebied.
 Er is een ledenavond georganiseerd over zaken op bouwblokniveau (grootte bouwblok, landschappelijke inpassing
gebouwen e.d.). Dit was een van de actiepunten uit de visie.
 De afdeling is agendalid van het regio-overleg VVRE (Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en
Economie) van de 7 West-Friese gemeenten. Zaken die voor de agrarische sector van belang zijn (bijv. huisvesting
arbeidsmigranten) kunnen worden toegelicht tijdens de vergaderingen.
 Samenwerking met onderwijsinstellingen. Theorie en praktijk lopen uit elkaar, de innovaties op de bedrijven gaan door.
Onder de aandacht van Clusius College en AgriTech Campus zijn zaken als het vergroten van de instroom op ‘groen’
onderwijs en het verbeteren van de aansluiting op de praktijk gebracht.
Het afdelingsbestuur blijft de ontwikkelingen op dit gebied volgen, bijv. zoals die onder Greenport Noord-Holland Noord
vorm worden gegeven, o.a. de AgriTech Campus Noord-Holland Noord.
 Imago.
o Om specifieke doelgroepen te informeren over diverse aspecten van de agrarische sector zijn scenario’s voor korte
filmpjes uitgewerkt. Deze films zullen worden gebruikt om bijv. gemeentebestuurders te informeren over de diverse
sectoren en scholieren te stimuleren te kiezen voor agrarisch onderwijs. Veel gemeenteraadsleden en bijv.
ambtenaren weten niet meer wat zich afspeelt op de bedrijven. Bij bestemmingsplannen of landschapsplannen wordt
vaak niet genoeg rekening gehouden met de belangen van agrariërs. Door middel van de film hopen we de
hoogstaande technologie op de bedrijven en de daarbij passende omvang van het bedrijf onder de aandacht te
brengen van de diverse bestuurders. Scholieren proberen we duidelijk te maken dat er op de bedrijven diverse
soorten banen zijn, van technisch tot ICT, van handwerk tot administratie. We hopen dat de scholieren vaker zullen
kiezen voor een agrarische opleiding om voor de toekomst voldoende goed opgeleide werknemers te hebben.
Voorlopig is de insteek om de thema’s Promotie, Werkgelegenheid en Ruimtelijke Ordening in de films terug te laten
komen. De films worden bij bedrijven in het werkgebied van de afdeling opgenomen, de informatie wordt hiermee
specifiek voor het gebied.
Nagedacht wordt over korte films over de sectoren melkveehouderij en fruitteelt. Hiervoor wordt ook naar sponsoren
gezocht.
o Een bijdrage is verleend aan De Westfriese Tafel. Stichting De Westfriese Tafel is opgericht ter promotie van
het Westfriese product, de regio (een grote straal om Westfriesland) en de mensen.
o Er is een Facebookpagina voor de afdeling West-Friesland. Op deze pagina wordt informatie uit het gebied en
sectorinformatie gedeeld.
Water
Droogte
De langdurige droge periode in de zomer zorgde hier en daar voor problemen. Er werd druk overleg gevoerd tussen LTO
Noord en het waterschap. Het waterschap reageerde goed op signalen. Gelukkig heeft het gebied geen beregeningsverbod
gekregen.
Op een aantal plaatsen stonden hoogwatersloten erg laag. Oudere huizen kunnen daardoor verzakken (laag water).
Wateraan- en afvoer polder De Drieban
Een werkgroep zoekt oplossingen voor knelpunten in de wateraan- en -afvoer in de polder de Drieban.
Samen met LTO Noord-leden en tevens gebiedkenners, die soms de problemen aan den lijve ondervinden, willen we tot
een goed resultaat komen met de specialisten van HHNK.
Waterbergingen
LTO Noord wil dat de bestemming van de grond in de waterbergingen zoveel mogelijk agrarisch blijft met een zogenaamde
droge waterberging. Er moet zoveel mogelijk sprake zijn van agrarisch beheer van het gebied. Jacht op schadelijk wild moet
mogelijk blijven en er moet een regeling komen voor eventuele schade bij de omliggende bedrijven.
Waterprogramma 2016-2021 HHNK
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het Waterprogramma 2016-2021 opgesteld.
Het Waterprogramma is de regionale uitvoering van de Deltavisie die eind 2012 werd vastgesteld door het
hoogheemraadschap. Drijfveer om die visie op te stellen, was dat de zeespiegel door klimaatverandering verder stijgt, onze
bodem daalt en het vaker heviger regent. Hollands Noorderkwartier ligt stukken lager dan het omringende water en de
vraag is of de Delta dan nog bewoonbaar blijft. De oplossing voor deze vraag staat beschreven in de Deltavisie en is
concreet gemaakt in het Waterprogramma 2016-2021 (één plan met een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en
samenwerkingsplannen voor het waterbeheer).
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gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk te beperken. Dit doet LTO Noord in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
In programmas’en projecten wil LTO Noord samen met het hoogheemraadschap en andere partijen zoveel mogelijk
agrarische ondernemers stimuleren om binnen de bestaande bedrijfsvoering maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te
verbeteren en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk in te zetten. In 2018 is het programma ‘Samenwerken aan Bodem
& Water’ gestart. De waterschappen in Noord-Holland, provincie Noord-Holland, LTO Noord en de 4 agrarische collectieven
hebben zich verenigd in dit programma om het agrarisch bedrijf en het watersysteem gezonder en klimaatrobuuster te
maken. Kern van het programma is de inzet van kennisdeling en het subsidiëren van maatregelen die een agrariër kan
nemen op het eigen bedrijf.
Via het 'Landbouwportaal Noord-Holland' wordt geïnformeerd over diverse erf-en bodemgerelateerde thema’s in de
bedrijfsvoering in relatie tot het watersysteem en kunnen subsidiemaatregelen eenvoudig aangevraagd worden.
Een andere kijk op slootbeheer
Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten goed worden onderhouden. In natte perioden moet het overtollige
water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden
aangevoerd. Naast het belang van een goede aanvoer en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang.
Per sloot is door HHNK in beeld gebracht of er naast het minimale doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig is binnen de
sloot. ls er naast het minimaal doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig in de sloot, dan hoeft niet al het riet verwijderd te
worden, aan de kant kunnen sommige waterplanten blijven staan. Hierdoor verbetert de biodiversiteit, dit komt ten goede
aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast levert een begroeide oever een natuurlijke bescherming tegen
afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water.
Is er geen overbreedte aanwezig, dan hoort de sloot intensief onderhouden te worden. Dit betekent dat de sloot volledig vrij
moet zijn van vuil, waterplanten en riet.
Ruimtelijke ordening en Milieu
Gemeentelijke belangenbehartiging
Gemeenten hebben een eigen speelruimte voor beleid op terreinen die voor agrariërs van belang zijn.
Vanuit de afdeling vinden jaarlijks gesprekken plaats met de gemeenten in West-Friesland met als doel knelpunten ten
aanzien van de ruimte om te kunnen ondernemen voor agrarische ondernemers onder de aandacht te brengen.
Denk hierbij aan de grootte van de bouwkavels. De bedrijfsontwikkelingen gaan in rap tempo voort.
Op 21 maart vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats, leden werden opgeroepen te gaan stemmen. Het is voor de
agrarische sector van belang dat er partijen en raadsleden in de gemeenteraad komen die affiniteit hebben met de
agrarische sector. Ook werd aan diverse politieke partijen een brief gestuurd met bouwstenen voor de landbouwparagraaf in
het coalitieprogramma.
Een ‘Agrisafari’ (bezoek aan agrarische bedrijven met een presentatie over de sectoren) met nieuwe (en zittende)
gemeenteraadsleden is in voorbereiding.
De volgende reacties zijn in het verslagjaar verzonden:
Concept-beleid zonneparken Koggenland
LTO Noord vindt dat de ontwikkeling van zonneparken met grote terughoudendheid moeten worden benaderd. Het onnodig
gebruik van landbouwgrond vanuit de energietransitie is niet wenselijk. Bij de gemeente Koggenland zijn o.a. de volgende
argumenten naar voren gebracht naar aanleiding van het concept-beleid zonneparken:
- Verlies aan agrarische productiegronden (druk op de grond wordt vergroot, prijsstijging is het gevolg).
- ‘Tijdelijkheid’ neemt de beperking van het agrarisch gebruik niet weg (zeer grote kans dat de agrarische functie structureel
verloren gaat).
- De agrarische sector levert met alternatieven al een grote bijdrage aan energiebesparing en energieopwekking (o.a.
zonnepanelen op daken, kleinschalige biogasinstallaties).
- Kies voor mogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied (er zijn voldoende alternatieven beschikbaar).
- Verduurzamen is meer dan duurzaam energie opwekken.
Verkeerssituatie Kwakelweg Koggenland
LTO Noord heeft de zorgen van een aantal leden voorgelegd bij de gemeente over problemen m.b.t. een veilige
verkeersafwikkeling van o.a. landbouwvoertuigen op de Kwakelweg. De weg is de ontsluitingsroute voor de agrarische
bedrijven/gronden die langs de weg gelegen zijn en kent een smal profiel met een zachte berm.
Als gevolg van woningbouw langs de weg wordt de verkeersintensiteit groter, wordt in de berm geparkeerd en staan er
obstakels in de berm. De weg is daardoor zeer slecht toegankelijk voor landbouwverkeer en de verkeersveiligheid is in het
geding. De gemeente is verzocht de toegankelijkheid van de weg voor landbouwverkeer en de verkeersveiligheid te
waarborgen.
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Er is een inspraakreactie gestuurd aan de gemeente Opmeer waarin o.a. aandacht is gevraagd voor de volgende zaken:
grotere agrarische bouwvlakken, het i.v.m. verduurzaming van de sector toestaan van duurzame oplossingen als kleine
windmolens en mestvergistingsinstallaties, toelichting van gevolgen voor (nieuwe) agrarische bedrijfsactiviteiten m.b.t.
bepaling ‘Milieuzone - stiltegebied’.
Glasvezel in het buitengebied
Het platteland in West-Friesland krijgt snel internet via glasvezel. 51 procent van de 1200 adressen in het gebied heeft zich
aangemeld voor het aanbod van FiberNH. Voor de moderne agrarische bedrijfsvoering is snel internet van groot belang.
Zonneweides in het buitengebied
LTO Noord zet in op het zoveel als mogelijk vrijwaren van het landelijk gebied van zonneweides en in plaats daarvan
vooral de daken te benutten. Bij de gemeenten wordt hiervoor steeds gepleit.
In het Coalitieakkoord Medemblik is opgenomen dat zonnepanelen op daken van (nieuwe) woningen en bedrijven
worden geplaatst in plaats van op het land. Landbouw- en woningbouwgrond in eigendom van de gemeente wordt
hiervoor niet meer beschikbaar gesteld.
De gemeenteraad van Koggenland heeft een streep getrokken door de aanleg van een zonnepark bij Oudendijk. Nuon
had plannen om 55.000 zonnepanelen te installeren op land langs de A7. De gemeenteraad vindt dat de bewoners te
weinig profiteren van duurzaam opgewekte energie, ook groeit de weerstand tegen het gebruik van landbouwgrond.
Greenport Noord-Holland Noord
Greenport Noord-Holland Noord is een privaat-publiek samenwerkingsverband ten behoeve van de agribusiness, globaal
boven de lijn Alkmaar - Hoorn met uitlopers naar Heemskerk en Waterland.
Greenport Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. De regio heeft een
productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro. Dit betekent werkgelegenheid voor 15.000 tot 20.000 werknemers in
de primaire agrarische sectoren. In het gebied van de greenport zijn verschillende sterke sectoren aanwezig: akkerbouw,
visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt en zaadveredeling.
Door de stuurgroep van de Greenport is de volgende Strategie 2014-2017 vastgesteld:
 Noord-Holland Noord blinkt in 2033 uit als internationale regio voor uitgangsmateriaal en dit functioneert als excellent
vliegwiel voor de hele diversiteit van het aanbod van de regio.
 Het gebied onderscheidt zich door innovatie in het samenspel van veredeling, vermeerdering en productie en door de
draaischijf van handel en logistiek.
 Hiermee wordt een structurele en duurzame bijdrage geleverd aan de economie en werkgelegenheid van de regio en
aan een vitaal woon-en leefklimaat van Noord-Holland Noord.
LTO Noord wordt in het Stichtingsbestuur en de Stuurgroep van Greenport NHN vertegenwoordigd door Nico Verduin,
voorzitter LTO Noord Noord-Holland en Henk Geerligs, bestuurslid LTO Noord afdeling Hollands Kroon.
Huisvesting arbeidsmigranten
In de provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de mogelijkheid van huisvesting van arbeidsmigranten op de
agrarische bedrijven opgenomen. De huisvesting mag niet landschappelijk verstorend zijn en plaatsvinden ten behoeve van
het agrarisch bedrijf, waarbij de huisvesting te allen tijde ondergeschikt moet zijn aan de agrarische bedrijfsvoering.
Seizoenarbeiders mogen op het eigen bedrijf worden gehuisvest maar er kan ook gebruik worden gemaakt van
huisvestingsmogelijkheden bij collega’s.
In West-Friesland moet nog gezamenlijk beleid worden vastgesteld, daarna moet het huisvestingsbeleid voor
arbeidsmigranten nog door de individuele gemeenten in (bestemmings)plannen worden uitgewerkt.
Infrastructuur
Westfrisiaweg
Na bijna 40 jaar praten wordt nu volop gewerkt aan de aanleg van een doorstroomweg tussen het HAL- en HES-gebied.
Het tracé van de N23 Westfrisiaweg verbindt west en oost in Noord-Holland. De N23 verbetert de doorstroming,
verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid.
LTO Noord heeft gevraagd om de agrarische sector tijdig en goed op de hoogte te houden van de werkzaamheden.
De afdeling kan de leden dan zo nodig informeren over voorgenomen werkzaamheden waarmee rekening moet worden
gehouden. Met alle maatregelen die worden genomen, zal de doorstroming straks aanzienlijk verbeteren en veiliger worden.
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De provincie Noord-Holland heeft een trajectstudie A.C. de Graafweg uitgevoerd. Er is groot onderhoud aan de weg
voorzien en de vraag is of direct met het onderhoud verbeteringsmaatregelen aan de weg kunnen worden uitgevoerd. Dit
betreft bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de oversteekbaarheid.
Tijdens informatiebijeenkomsten en door het verspreiden van een enquête onder leden is door LTO Noord input geleverd
over het gebruik van de weg door landbouwvoertuigen. Ondertussen is duidelijk geworden dat het landbouwverkeer op de
provinciale weg toegestaan blijft, er is niet gekozen voor de aanleg van een parallelweg. Gebleken is dat er een duidelijke
voorkeur is voor het verbreden van de weg. De provincie bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn. De werkzaamheden aan de
A.C. de Graafweg staan pas over enkele jaren gepland (vanaf 2020). Wel doet de provincie vanaf nu al voorbereidend
onderzoek, zoals studies naar flora en fauna, bodemonderzoek en de inventarisatie van kabels en leidingen.
Vanaf 2019 wordt naar verwachting gestart met de eerste werkzaamheden buiten zoals het kappen van bomen, het graven
van sloten en het verleggen van kabels en leidingen.
Doortrekking N240
De huidige provinciale weg N240 loopt in Medemblik door de bebouwde kom. Deze weg is eigenlijk te smal om het huidige
verkeersaanbod op een veilige manier af te wikkelen. Onder andere zorgt het ontbreken van een schakel voor het
landbouwverkeer ervoor dat dit verkeer door de kern van Opperdoes en Medemblik moet rijden. Dit is ongewenst.
De afdeling heeft informatiebijeenkomsten bezocht om mee te denken over een veilige oplossing voor het landbouwverkeer.
De provincie heeft besloten de N240 anders in te richten zodat het landbouwverkeer op de N240 een rechtstreekse
verbinding naar de Wieringermeer krijgt. De parallelweg vanaf de Almereweg wordt doorgetrokken naar de Koggenrandweg,
daarnaast wordt een rotonde aangelegd op het kruispunt N239-N240.
Het afdelingsbestuur is verheugd over dit besluit, het is niet alleen van belang voor de veiligheid in de kern Opperdoes,
maar ook voor een goede ontsluiting van het agrarisch gebied in West-Friesland. De kwekers in dit gebied voor
grootschalige landbouw zullen veel gebruik gaan maken van deze noord-zuidroute.
Eerst zijn nog voorbereidende werkzaamheden nodig, in 2018 is nog niet gestart met de aanleg van de parallelweg en de
rotonde.
Verkeersveiligheid op wegen HHNK
LTO Noord West-Friesland heeft aandacht voor de verschillende gevaarlijke situaties op de wegen van het
hoogheemraadschap. HHNK is gevraagd om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de
kruisingen Veenakker/Driehuizerweg en Gedeputeerde Laanweg/Kadijkerweg. Verder is HHNK erop gewezen dat mede
door werkzaamheden aan de N23 en de daarmee gepaard gaande vertragingen de verkeersdruk op de polderwegen
aanzienlijk is toegenomen als gevolg van sluipverkeer richting de A7. Deze wegen zijn niet geschikt voor het afwikkelen van
grote aantallen verkeersbewegingen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers en langzaam (landbouw)verkeer.
Afgelopen jaren zijn er regelmatig ongevallen gebeurd waarvan sommigen met zwaar letsel.
In polder Het Grootslag zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) is wegbeheerder in deze polder. In samenwerking met een verkeersadviesbureau en met inbreng
van bewoners, weggebruikers, LTO Noord, gemeente en politie onderzocht HHNK de verkeersproblematiek. Het
hoogheemraadschap neemt nu maatregelen tegen te hard rijden, onoverzichtelijkheid en voor het reguleren van
verkeersstromen. Met beplanting wil HHNK de kruispunten duidelijker aangeven. Ook wordt het maaiwerk van bermen op
kruispunten geïntensiveerd voor beter zicht.
De bestaande fietsroutes door het gebied worden beter aangegeven, zodat wegen zonder vrijliggend fietspad zo mogelijk
kunnen worden vermeden.
Sociale contactpersonen
De bestuursleden wonen verdeeld over het gebied en zijn aanspreekpunt bij sociale problemen. Zij zijn meestal goed
bekend bij de leden en zijn eerste aanspreekpunt.
Flora en fauna
Wildbeheer
Ieder jaar vindt in januari/februari overleg plaats tussen LTO Noord, de wildbeheereenheden, de natuurorganisaties,
FBE Noord-Holland en de agrarische natuurvereniging. Besproken worden actualiteiten met betrekking tot faunazaken
en er worden afspraken gemaakt over het wildbeheer (bijv. behandelen van ganzeneieren).
In 2017 zijn vele duizenden eieren behandeld door alle organisaties, afgesproken is dit voort te zetten in 2018.
Het aantal vossen blijft hoog ondanks het hoge afschot hoog, dit zorgt voor grote problemen.
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De provincie Noord-Holland heeft in haar ganzenbeheerplan 2015-2020 beloofd het aantal grauwe ganzen in de hele
provincie terug te brengen naar 15.000 stuks. Definitieve cijfers over het aantal ganzen dit jaar zijn nog niet bekend.
Mede door de inzet van LTO Noord West-Friesland wordt het provinciale ganzenakkoord voortgezet. Dit betekent dat de
winterrust wordt gecontinueerd en dat er geen plafond voor zomerschade wordt ingesteld tot en met 2019.
Maaibeleid
LTO Noord Noord-Holland heeft middels een brief een dringend beroep gedaan op alle bermeigenaren en terreinbeheerders
(provincie, Rijkswaterstaat, Prorail, waterschap, gemeenten e.a.) in Noord-Holland om hun verantwoordelijkheid te nemen
en het onkruid tijdig aan te pakken. Het gaat hierbij om akkerdistels, fluitenkruid, krulzuring en berenklauw. Als er niet tijdig
gemaaid wordt, zaait het zich na de bloei uit naar aangrenzende landbouwpercelen. Ook de verkeersveiligheid is in het
geding bij niet tijdig maaien van bermen en taluds.
Ook heeft de afdeling gezamenlijk met de waterschappartij Boeren Burgers Waterbelang (BBW) aangedrongen bij HHNK op
aanpassing van het maaibeleid. Er ontstaat veel schade door berm(on)kruiden nu de bermen nog maar 1 keer per jaar
worden gemaaid. Wageningen University & Research (WU) doet onderzoek of bepaalde virussen in de akker- en
tuinbouwgewassen verspreid worden via luizen uit de ongemaaide bermen en of bepaalde vormen van bermbeheer
verspreiding van onkruiden en specifieke ziekten in de hand werken, met als gevolg een gebruik van meer
gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen.
Afdelingswebsite en Facebook-pagina LTO Noord afdeling West-Friesland
Op de website wordt actuele informatie geplaatst betreffende het werkgebied van de afdeling en relevante informatie vanuit
de provincie Noord-Holland. Op de website van LTO Noord heeft de afdeling een pagina (www.ltonoord.nl/afdeling/westfriesland). O.a. de contactgegevens van de afdelingsbestuursleden zijn op de website te vinden.
Op Facebook worden regionale en sectorale berichten geplaatst en gedeeld.

