Nieuwsbrief
LTO Noord afdeling West-Friesland
Nummer 31

Februari 2020

Nieuwsbrief van LTO Noord afdeling West-Friesland
Secr: Marjolijn van Diesen - T 088-8886666 - E mvdiesen@ltonoord.nl - www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland

Van de voorzitter
Als deze nieuwsbrief
verschijnt, is het jaar 2020 al
even op weg.
Toen ik mijn gedachten liet
gaan over het afgelopen jaar,
bleek dat lest het best heugt al
te waar. En dan doel ik op de
protesten naar aanleiding van
de stikstofuitspraken vanuit de
politiek. De boosheid kwam vooral omdat alle vingers in de
richting van de agrarische sector wezen en andere sectoren
zoals verkeer, industrie en luchtvaart buiten schot leken te
blijven. Die ongelijkheid deed ons naar een middel grijpen
wat we niet zo maar van stal halen. We trokken met
meerdere belanggroepen op richting Haarlem en Den
Haag. Ik zal niet op alle protesten ingaan, want op een
goed moment moet je ook het overleg, wat daar op volgde,
een kans geven. Het zgn. Agrocollectief heeft met de
minister afspraken gemaakt en laten we die uitspraken
eerst goed bekijken.
Wat ook parten speelde, was de natte herfst. Dat geeft in
onze sector hobbels met het oogsten van bijv. kool,
broccoli, aardappelen, mais en met het planten van bollen.
Ook het vee ging eerder naar stal dan in normale jaren. Het
bevestigde maar weer eens dat ons beroep altijd gevoelig
is voor weersomstandigheden. En het is weer afwachten
wat het komende jaar ons zal brengen.
Wat we zeker weten is dat de gemeenten in West-Friesland
ons uitnodigen om mee te praten over de Energietransitie.
Houd de berichtgeving in de gaten, want laten we in elk
geval meepraten over dit onderwerp. Omdat we ook wat te
bieden hebben zoals zonnepanelen op daken of op
‘overhoeken’ en kleine windmolens op de bouwvlakken.
Laten we proberen te voorkomen dat te snel naar de weg
van de minste weerstand wordt gezocht en dat zijn
zonnepanelen op goede landbouwgrond.
Brexit gaat gebeuren, dat is zeker. Vraag is wat dat gaat
betekenen voor de export naar het VK.
De afgelopen week is door toedoen van LTO de nieuwe
regel over gewasbeschermingsmiddelen ingetrokken.
Genoeg voor nu! Ik wens u tenslotte een goed en mooi
oogstseizoen.
Arie Schouten
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Nieuwe voorzitter gezocht!
We zijn bezig met het peilen van kandidaten voor het
voorzitterschap. Er lopen nog gesprekken maar als u nog
een tip heeft, is die altijd welkom.
LTO Noord afdeling West-Friesland behartigt de belangen
van ruim 350 bedrijfsleden. Onze leden ondernemen in
verschillende sectoren zoals de vollegrondsgroente,
glastuinbouw, bloembollen, (melk)veehouderij, fruitteelt,
zaadbedrijven etc. Ook mede-ondernemers en personen
die werkzaam zijn in of betrokken bij de agrarische sector
zijn lid, in totaal telt de afdeling ruim 700 leden.
We behartigen de belangen van onze leden, onder andere
bij de gemeente, het waterschap en andere partijen die
invloed willen uitoefenen op de inrichting en beheer van
ons landelijk gebied, alsook ten aanzien van maatregelen
en plannen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit.
Is er een groep ondernemers met een specifiek probleem,
dan komen we gericht in actie.
We zoeken een voorzitter (m/v) die (bestuurs)leden kan
inspireren, maar ook in staat is om te delegeren en te
coördineren. De voorzitter is het boegbeeld van de
afdeling. Hij/zij draagt zorg voor een goed verloop van
ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen.
De voorzitter moet affiniteit met het gebied hebben en oog
hebben voor effecten van plannen en maatregelen op het
vlak van o.a. ruimtelijke ordening en water voor de
agrariërs in het werkgebied.
Het is van belang dat hij/zij:
• Lid is van LTO Noord of bereid om lid te worden
• Woonachtig is in het werkgebied van de afdeling
• Agrarisch ondernemer of mede-ondernemer is
We bieden:
• Een veelzijdige bestuursfunctie
• Een groot netwerk binnen en buiten de agrarische sector
• Een passende bestuursvergoeding
• Mogelijkheid tot ontwikkeling door gerichte cursussen
Meer informatie?
Vraag het introductiepakket (waarin taakomschrijving en
profielschets) op door een mail te sturen naar
bestuurslid Trude Buijsman (trudebuysman@gmail.com).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met huidig
voorzitter Arie Schouten, tel. 0229-572456 of
06-57584801
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Ledenavond over bedrijfsovername en
bedrijfsbeëindiging op 5 maart
In verband met de grote belangstelling voor de avond over
bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging voor maatschappen,
eenmanszaken en vof’s op 20 februari wordt een extra
avond georganiseerd voor deze bedrijfsvormen op:
Datum
:
Aanvang :
Locatie
:
Aanmelden :

Donderdag 5 maart 2020
20.00 uur
Café De Paus, P.J. Jongstraat 96 te Lutjebroek
Door een mail te sturen aan
mvdiesen@ltonoord.nl

Afdelingen met bus naar Den Haag op 1 oktober
De eerste landelijke manifestatie op het Malieveld in Den
Haag is een ongekend succes geworden, het was
indrukwekkend om te zien hoe een sector zich samen
inzet voor behoud van de sector.
De leden van de afdelingen HLS, Hollands Kroon en
West-Friesland werd de mogelijkheid geboden gratis met
de bus naar Den Haag te reizen.

Op deze avond vindt in een andere zaal ook een avond over
dit onderwerp voor BV’s plaats. Hiervoor kunt u zich ook nog
opgeven.
Als u zich al heeft opgegeven hoeft u dit niet nogmaals te
doen.
Een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging is zowel
financieel boekhoudkundig maar ook emotioneel een grote
verandering. Voor eenmanszaken, de VOF, de maatschap
en de BV zijn er veel verschillen. Daarom is er voor twee
avonden gekozen om alles op een goede en begrijpelijke
manier aan bod te laten komen.
De bijeenkomsten worden geleid door Johan Zwemmer en
Henk van den Brink van accountantskantoor Flynth. Zij
zullen u adviseren over tal van zaken die met een overname
c.q. beëindiging te maken hebben.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat moet je regelen bij overname en of beëindiging
• Fiscale wet- en regelgeving bij overname of beëindiging
• Andere kinderen en belanghebbenden
• Hoe houd je de verstandhouding goed en hoe zorg je
voor een soepel verloop van het proces.
Verslag jaarvergadering op 19 november
De jaarvergadering van de afdeling vond dit jaar plaats bij
teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap Agro in Ursem.
Stam-Schaap is gespecialiseerd in de teelt, handel en
verwerking van rode bieten, oftewel kroten.
De jaarvergadering werd zeer goed bezocht.
De afdelingscontributie voor 2020 werd ongewijzigd
vastgesteld op € 50,- per bedrijfslid en € 20,- voor overige
leden. Alleen de onderafdeling Stede Broec heft nog
onderafdelingscontributie.
Joeri Ham (Drechterland en Melkveehouderij) en Elles
Zuurbier (Medemblik, thuis Vollegrondsgroente, PR &
Imago) werden benoemd als nieuwe bestuursleden.
Jaap Visser, die jarenlang in het bestuur heeft gezeten,
nam afscheid en werd bedankt voor zijn inzet.
Na de jaarvergadering vertelde Maikel Stam over het
bedrijf, gevolgd door een film en een rondleiding door het
bedrijf, waarbij alle vragen werden beantwoord.
De jaarvergadering werd afgesloten met een gezellig
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Met dank aan fam. Stam-Schaap.
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Ook op 14 oktober en 11 november werd een bus ingezet
richting Haarlem. Beide data werd de stikstofproblematiek besproken en werd door honderden boeren
door hun aanwezigheid nog eens duidelijk gemaakt dat
de nood hoog is.
Overleg gemeenten
Vanuit de afdeling vindt met alle gemeenten in WestFriesland overleg plaats met als doel knelpunten ten
aanzien van de ruimte om te kunnen ondernemen onder
de aandacht te brengen. Heeft u zaken die met de
gemeente besproken zouden kunnen worden dan kunt u
contact opnemen met het bestuurslid in uw gebied.
U kunt hierbij denken aan wegenonderhoud, riolering,
knalapparaten, enz.
Telefoonnummers vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Verkeersbesluit beperkingen Ruyterbrug en
Fernisserbrug
De aslast van voertuigen bij de bruggen in Avenhorn en
Ursem (Koggenland) is naar beneden bijgesteld. Er is
uitvoerig overleg gevoerd over dit verkeersbesluit nadat
is aangegeven dat dit voor landbouwverkeer problemen
oplevert. HHNK heeft laten weten dat beide bruggen
worden hersteld met de oorspronkelijke aslasten als
uitgangspunt. Dit gaat nog wel even duren.
VNG Jaarcongres in West-Friesland
Op 9 en 10 juni 2020 is West-Friesland gastheer van het
VNG Jaarcongres. Het VNG Jaarcongres is het jaarlijks
congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Op het congres komen tussen de 2500 en 3500 lokale
bestuurders en raadsleden af.
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Dankzij de sterke samenwerking van de zeven Westfriese
gemeenten wist de regio het Jaarcongres binnen te slepen.
De locatie van het congres is IJsbaan De Westfries in
Hoorn.
Het VNG Jaarcongres is het
grootste meerdaagse congres van
Nederland. Het bestaat naast het
centrale congres ook uit excursies
in de regio, een avondprogramma
en de algemene ledenvergadering.
LTO Noord afdeling WestFriesland geeft input aan de
organisatie over de mogelijkheid
van bezoeken aan agrarische
bedrijven.
Regionale Energie Transitie (RES)
LTO Noord ziet in toenemende mate processen opkomen
waarbij regionale overheden werken aan een Regionale
Energie Strategie (RES). Mogelijk bent u in meer of mindere
mate bij dit proces betrokken. De Rijksoverheid heeft
Nederland in 30 afzonderlijke RES-gebieden ingedeeld met
als doel een plan op te stellen om de komende jaren de
energietransitie te versnellen.
De doelstelling betreft 35 TWh aan opgestelde zonne- en
windenergie op land, uiteenlopend van zonnedaken tot akkers en -geluid-schermen en van solitaire molens tot grote
parken van windturbines.
Komende maanden stelt elke gemeente een eigen notitie
vast waarin kaders worden weergegeven welke
(landbouw)gebieden een bijdrage kunnen leveren aan de
energietransitie en hoe deze vorm te geven. LTO Noord
merkt op dat het vormen van deze notitie en kaders gebeurt
met vele partijen maar dat de land- en tuinbouw weinig
podium krijgt. En dat terwijl wordt gepraat over soms wel
duizend hectare zonneparken per gemeente.
LTO Noord werkt samen met alle afdelingen in WestNederland aan een actieve strategie om deze ontwikkeling
als kans te benutten voor ondernemers.
Op 8 (Noord-Holland), 14 (Zuid-Holland) en 15 (Utrecht en
Flevoland) januari zijn de LTO Noord-afdelingen bij elkaar
gekomen. Hierin zijn inhoudelijke standpunten, een
potentieel bod per gemeente en te nemen stappen
behandeld. Met elkaar is afgesproken dat communicatie
naar leden van groot belang is. Dat zal gebeuren via dit
soort nieuwsberichten, maar ook via Nieuwe Oogst en de
projectpagina Klimaat en Energie op de website van LTO
Noord regio West.
Komende maand worden verschillende nieuwe stappen
gezet, waaronder:
- Het uitwerken van een definitief standpunt met daarbij
een potentieel bod per gemeente.
Op welke energie-toepassingen wordt ingezet en welke
toepassingen zijn ongeschikt voor landbouwgebieden.
- Uitwerken van het standpunt en potentieel bod per
gemeente tot startnotitie die in de periode maart-mei
wordt vastgesteld per gemeenteraad.
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Vormen van een RES-coalitie om met verschillende
partners op stuurgroepniveau direct input te leveren
om de belangen van de land- en tuinbouw te borgen.
Nagaan of in de verschillende stuurgroepen van
afzonderlijke RES-gebieden de agrarische inbreng
voldoende is meegenomen.

Op dit moment zullen de afdelingen het voortouw nemen
in de regio op welke manier input te leveren aan de
startnotities. Op bepaalde momenten is het belangrijk dat
u als ondernemer ook aanwezig bent. Het is beter input
vóór het vaststellen van de startnotitie in te brengen dan
daarna!
Mocht u vragen hebben over de RES, inbreng willen
leveren t.a.v. standpunten of als ketenpartner willen
deelnemen in de RES-coalitie dan kunt u contact met ons
opnemen: Erwin Haveman (Projectadviseur Klimaat en
Energie bij LTO Noord) via ehaveman@ltonoord.nl of
06-53 73 60 17.
Voor overige vragen rondom de RES kunt u contact
opnemen met Ton van Schie (Themahouder Klimaat en
Energie bij LTO Noord) via infoboerderie@gmail.com of
06-26 86 81 36
Faunazaken
Ganzen
De provincie Noord-Holland is gestart met een verkenning
naar de mogelijkheden om tot een nieuw ganzenakkoord te
komen. De verhoging van het eigen risico naar 20% is een
struikelblok bij de gesprekken over een nieuw akkoord.
De TBO’s steunen vanuit hun belang (winterrust) actief de
landbouwlobby om de verhoging van het eigen risico niet
door te voeren. De portefeuillehouders van de LTO Noordafdelingen en de Collectieven zijn en worden actief
betrokken bij de standpuntbepaling/strategie rond de
totstandkoming van een ganzenakkoord.
Schade melden!
Het is nog steeds zo dat veel agrariërs geen schade
melden, terwijl er wel degelijk sprake is van (grote) schade.
Hierbij roepen we u op om alle schade te melden. Ook als
geen tegemoetkoming schade wordt aangevraagd is het
toch van belang om de schade te melden, dit kan
kosteloos. Als er geen schade wordt gemeld en/of een
tegemoetkoming schade wordt aangevraagd, bestaat de
kans dat wordt besloten om de genoemde soorten van de
vrijstellingslijst te halen 'omdat ze weinig schade
veroorzaken'. Dan schieten we onszelf in de voet en wordt
beheer en schadebestrijding van deze soorten naar de
toekomst toe een stuk lastiger. Kortom, meld alle schade
en/of vraag een tegemoetkoming aan!
Een stappenplan voor schade melden vindt u op onze
website: www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland
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Tegemoetkoming faunaschade
Vanaf 1 november heeft BIJ12 een nieuw portaal voor het
afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in
faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de
afhandeling volledig gedigitaliseerd.
De werkwijze was aan vernieuwing toe omdat de
afhandeling grotendeels nog op papier plaatsvond.
Daarnaast gaat er in 2021 een nieuwe wet van kracht, die
BIJ12 verplicht meer digitale middelen in te zetten voor het
opnemen en afhandelen van aanvragen. De route voor het
melden van faunaschade wijzigt niet. Dit kunt u blijven doen
via het FaunaSchade Registratie Systeem (SRS). Schade
melden is echter niet noodzakelijk om voor een
tegemoetkoming in aanmerking te komen.
MijnFaunazaken verbetert de snelheid, kwaliteit en
gebruiksvriendelijkheid van een aanvraag en de afhandeling
van aanvragen. Het portaal biedt de aanvrager (agrariër,
grondgebruiker of gemachtigde namens hen) voordelen.
Alle correspondentie tussen de aanvrager en BIJ12 verloopt
digitaal via de persoonlijke omgeving in het portaal.
Benodigde documenten en foto’s kunnen geüpload en
toegevoegd worden aan het dossier. Percelen hoeven niet
meer ingetekend te worden, maar worden via een koppeling
met RVO ingeladen in MijnFaunazaken. Een aanvrager
heeft bovendien op elk gewenst moment inzicht in de
voortgang van een tegemoetkomingsaanvraag. Ook ziet een
aanvrager precies welke acties eventueel nog ondernomen
moeten worden.
Stikstof
Op de website van LTO Noord vindt u de laatste stand van
zaken met betrekking tot het stikstofdossier:
www.ltonoord.nl/dossiers/ammoniak-en-stikstof
Ook ontvangt u regelmatig per mail updates.
LTO Noord Vrouw & Bedrijf - EVAV-cursus
Vrouw & Bedrijf Noord-Holland is bezig met het organiseren
van een cursus Economische Vorming Agrarische Vrouwen.
Deze zal dit najaar plaatsvinden.
Tijdens de cursus kun je gerichte kennis opdoen en je
positie als agrarisch ondernemer en/of meewerkend partner
versterken
Vaktentoonstelling
Zwaagdijk
Het bestuur was dit jaar niet
meer aanwezig tijdens de
Vaktentoonstelling in
Zwaagdijk met een stand of
banners. In plaats daarvan
heeft het bestuur besloten
de Vaktentoonstelling blijvend te steunen door lidmaatschap
van de Club van 100. Hiermee dragen we bij aan het succes
en de ontwikkeling van de Vaktentoonstelling.
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Afdelingswebsite
Alle nieuwsitems en agendazaken kunt u vinden op:
www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland.
Open dagen en andere wetenswaardigheden op onze
Facebook-pagina
LTO Noord afdeling West-Friesland is ook te vinden op
Facebook! Volgt u ons al?
We proberen wetenswaardigheden en evenementen te
delen op de Facebook-pagina. Geef uw evenementen
daarom door aan Trude Buysman!
trudebuysman@gmail.com
Facebook Boeren Buren
Via de Facebook-pagina Boeren Buren wil LTO Noord
regio West boeren en tuinders in het gebied een gezicht
geven. Daarvoor hebben wij ook uw input nodig!
Heeft u beeldmateriaal/tips voor Facebook Boeren Buren,
deel het via WhatsApp: 06-13 65 82 69
www.facebook.com/BoerenBuren
Vragen? LTO Noord Informatiecentrum
Tel. 088 - 888 66 44 - info@ltonoord.nl
Zie ook ‘veelgestelde vragen’ op www.ltonoord.nl
Bestuurssamenstelling
• Arie Schouten - voorzitter
tel. 0229-572456 e-mail: ap.schouten@quicknet.nl
• Joeri Ham - Drechterland / Veehouderij
tel. 06-34445272 e-mail: ham-koster@quicknet.nl
• Kees Nieuweboer - Opmeer/Veehouderij
tel. 0229-581630 e-mail: keesnieuweboer@hetnet.nl
• Dick Smal - Koggenland
tel. 06-46496635 e-mail: dick.smal@quicknet.nl
• Cees Klaver - Koggenland
tel. 0226-451601 e-mail: vofklaverpronk@outlook.com
• Trude Buysman - Stede Broec/Vrouw en Bedrijf
tel. 06-36171778 e-mail: trudebuysman@gmail.com
• Peter Raven - Glastuinbouw
tel. 0228-520330 e-mail: pg.raven@quicknet.nl
• Frits ter Hofstede - Fruitteelt
tel. 0229-50 19 03 e-mail: f.terhofstede@hetnet.nl
• Meindert Jan Botman - Vollegrondsgroenteteelt
tel. 06-52004810 e-mail: meindertjan_b@hotmail.com
• Elles Zuurbier - PR & Imago
e-mail: elles_zuurbier@hotmail.com
• K. Mienis - penningmeester
tel. 0229-203558 e-mail: k.mienis@quicknet.nl
• M. van Diesen - secretaris
tel. 088-8886666 e-mail: mvdiesen@ltonoord.nl

Wij wensen u allen een goed
groeiseizoen!
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