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Van de voorzitter
Als u deze nieuwsbrief
leest, is de vakantieperiode in volle gang:
de scholen zijn dicht,
de kantoren soms op
halve kracht en andere
sectoren op een laag
pitje. Dit in tegenstelling tot onze
agrarische sector waar
de oogsttijd hier en
daar al in volle gang is. De weersomstandigheden vallen
mee op een paar hete juni-dagen na. Wat ook opviel is dat
er een droge periode leek aangebroken. Het valt nog te
bezien of het zo zal gaan als vorig jaar.
Naar aanleiding van de droge zomer 2018 hebben we
aangeklopt bij overheden die te maken hebben met aan- en
afvoer van water. Bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier hebben ze er oog en oor voor om te
voorkomen dat er bijv. een beregeningsverbod komt voor
ons gebied. Maar we hebben als LTO Noord ook de
aandacht gevraagd van Rijkswaterstaat, die met eilanden
en brede oevers het Marker- en IJmeer zgn. opwaarderen,
wat voor de watervoorraad een knelpunt vormt. Zo gaan we
zeker naar een conferentie over het Marker- en IJmeer in
september om daar het agrarisch geluid te laten horen over
de zoetwater-voorraad. Want er wordt wel gesproken over
nieuwe natuur en recreatie, maar niet over een waterbuffer!
Bij de Stivas Westfriesland gaat het een en ander
veranderen. De komende tijd zal dat gecommuniceerd
worden. Het komt erop neer dat de regionale Stivassen
opgaan in een provinciale, maar wel met hetzelfde doel. En
dat is kijken of met vrijwillige kavelruil voor onze sector
voordeel behaald kan worden.
In een artikel in Nieuwe Oogst hebben jullie kunnen lezen
dat de afdeling op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter. Ik
heb aangegeven dat het na 12 jaar goed is dat er een
nieuwe vrouw of man de voorzittershamer gaat overnemen.
En mijn opvolger/ster zal ik de begintijd waar mogelijk
ondersteunen.
Ook komen we in deze nieuwsbrief terug op de actie om
zonnepanelen op de daken te leggen.
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Zo leest u dat de belangenbehartiging gewoon doorgaat
ondanks de vakantie, maar voor degenen die wel gaan,
veel plezier en voor de thuisblijvers die gaan oogsten;
alle goeds!
Arie Schouten
Nieuwe voorzitter gezocht!
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.
Het bestuur organiseert niet alleen diverse activiteiten en
sectorbijeenkomsten maar voorziet de leden ook van
informatie betreffende bestemmingsplannen landelijk
gebied.
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
leden-bijeenkomsten 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
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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
App-groep voor melkveehouders West-Friesland
Vanuit de afdeling en vanuit de vakgroep melkveehouderij is
er soms nieuws dat we snel met jullie willen delen. Dit
zouden we graag via een WhatsApp-groep doen.
Ook aankondigingen voor een vergadering of bijeenkomst
van LTO zouden zo extra onder de aandacht gebracht
kunnen worden. Het is niet de bedoeling deze App-groep te
gaan gebruiken als discussieplatform.
Als je op deze manier op de hoogte wilt blijven stuur dan een
WhatsApp-bericht naar Joeri Ham: 06-34445272.

\\

Zonnepanelen op daken
In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we bericht over
ons standpunt betreffende zogenaamde zonneweides/
panelenwoestijnen. Overal waar het nodig is laten we
weten een tegenstander te zijn van het plaatsen van
panelen op landbouwgrond. We vinden dat daken,
geluidswallen, overhoeken enz. eerst benut dienen te
worden. Aan de hand daarvan hebben we na een vraag
van een zonnecoöperatie een oproep gedaan om
agrarische daken aan te bieden. Daar is goed op
gereageerd. We hebben de adressen van die leden
doorgegeven. Toch is daar weinig of geen resultaat van
overgebleven omdat de bieding niet interessant genoeg
was. Onder andere de termijn van 25 jaar voor het gebruik
was veel te lang en niet in verhouding met andere partijen,
die over een kortere termijn spreken (bijv. 15 jaar).
Jammer dat het niet geworden is wat we er van verwacht
hadden, maar dat zij zo.
Wij zijn geïnteresseerd in individuele leden die onderzoek
doen of aan de slag zijn met alternatieve vormen van
zonne-energie op daken. Als dat wel resultaat oplevert,
zouden we graag op de hoogte worden gehouden. Het zou
ons meer argumenten geven om naar voren te brengen dat
we bereid zijn onze daken te benutten. Dus is er een
match, laat het me weten! Arie Schouten
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Gehouden ledenbijeenkomsten
Boekhoudavonden op 20 en 27 februari
Vanwege de drukbezochte avonden vorig jaar werden in
februari weer twee boekhoudavonden georganiseerd (per
avond over andere bedrijfsvorm). Deze avonden hadden
weer voldoende deelnemers, de kennis werd weer even
opgefrist. Bij de avond(en) die komend jaar worden
georganiseerd zal dieper op de materie worden
ingegaan.
Ledenavond Landbouwportaal NH en Verzekeringen
De ledenavond in maart over het Landbouwportaal
Noord-Holland met o.a. een toelichting over de
subsidieregeling Bodem & Water (hulp bij verbeteren van
de waterkwaliteit, bodemstructuur en voorkomen van
verlies van mineralen en emissie van
gewasbeschermingsmiddelen) werd minder goed
bezocht. Na de pauze ging Univé Verzekeringen in op
brandverzekering en schadepreventie.
In de brand uit de brand
Is dat nog steeds zo? In de verzekeringspolis wordt de
verantwoording steeds meer bij u gelegd. Het keuren van
de elektrische installatie is een voorbeeld hiervan.
Compartimentering een ander voorbeeld. Ga je nieuw
bouwen en komt de vergunning rond, dan heeft de
Veiligheidsregio ernaar gekeken. Je zou dan denken dat
alles voor elkaar is en het bouwwerk zo kan worden
verzekerd. Niets is echter minder waar. Het kan zelfs
gebeuren dat het bouwwerk niet verzekerbaar is. Als men
plannen heeft voor bouwen of verbouwen vraag altijd
advies bij de verzekering. Dit kan veel ergernis
voorkomen en geld besparen. Juist daarom hadden we in
maart de ledenavond over de brandverzekering. Na de
inleiding kwam een levendige discussie opgang. Laat je
goed voorlichten en laat minimaal 1 maal per jaar de
verzekeringsagent komen om alles door te praten.
Agrisafari’s voor raadsleden
Op 15 maart hebben de raads- en commissieleden van
de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland,
Hoorn, Koggeland, en Medemblik 4 bedrijven bezocht.
Gestart werd bij de familie Visser waar men vertelde over
de veehouderij. Hoe de kringloop wordt toegepast, de
weidevogels worden beschermd en hoe de biodiversiteit
van zowel vogels als planten en insecten wordt
gestimuleerd. Aangegeven werd dat steeds meer last
wordt ondervonden van roofvogels en roofdieren en
omdat hier niet op gejaagd mag worden is het moeilijk
om de weidevogels voldoende te beschermen.
Daarna werd de firma Snoeck bezocht die al 150 jaar fruit
teelt in Schellinkhout. Ze hopen op een opvolger maar in
deze sector is de animo om het bedrijf op te volgen laag.
Lange dagen en weinig inkomsten zijn daar niet alleen de
oorzaak van maar ook de steeds toenemende regeldruk
met daarbij komende onzinnige kosten.
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Da agrisafari werd voortgezet met een bezoek aan ECW
Geo Andijk - het aardwarmteproject in kassengebied het
Grootslag. Dit project zorgt op een duurzame manier voor
50% voor de energie van het kassengebied. Ook zijn hier
kansen voor de omliggende dorpen. Door middel van 4
putten wordt er warm water van 80 graden uit de bodem
gehaald om de kassen te verwarmen.
Na de rondleiding gingen de raadsleden naar het laatste
bedrijf, van Niels Kreuk. Hier werd men bijgepraat over de
tulpensector, over de tulpenbloem die voor 70% uit WestFriesland komt. Daarna volgde een rondleiding in de kas
met LED-verlichting, hergebruik van water, energiemaatregelen en huisvesting buitenlandse werknemers.

Het binnenkijken bij de agrariër met de raadsleden was een
groot succes. Verschillende mensen werden door de
informatie aan het denken gezet en zeiden door deze safari
anders aan te kijken tegen sommige besluiten en zullen in
de toekomst deze informatie meenemen.
Op 29 maart werd voor de gemeenteraadsleden van
Opmeer en Koggenland een agrisafari georganiseerd.
Ook wethouders en de loco-burgemeester waren erbij.
Bezocht werden de bedrijven van Jac. Vriend (melkveehouderij) en Arie Vriend (broeierij/ bloembollenteelt).
Met een rondleiding en gesprek over de bedrijven en na
afloop een borreltje werden de deelnemers bijgepraat over
de agrarische sector.
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.
Gereageerd is op het ontwerpbestemmingsplan Herziening
Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018 van de
gemeente Opmeer. Hier is o.a. aandacht gevraagd voor het
mogelijk maken van grotere bouwvlakken, verduurzaming
d.m.v. kleine windmolens en mestvergistingsinstallaties en
huisvesting arbeidsmigranten.
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Modder op de weg
Het rooiseizoen is vrijwel droog verlopen maar het
oogstseizoen komt eraan. We hebben een tekort aan
neerslag gehad en de natuur herstelt zich altijd.
Komende herfst zou een natte herfst kunnen worden.
Alle hens aan dek om de gewassen van het land te
krijgen. De wegen worden als we er niet om denken
onbegaanbaar door de modder die op de weg ligt. Bij
ongelukken is de vervuiler aansprakelijk. Zorg dat de
wegen schoon blijven en plaats borden als de weg vuil is.
Op deze manier kunnen we veel leed voorkomen.
Interactieve kaart agrarische evenementen
Wat is er te doen in ons gebied? In Noord-Holland zijn
veel activiteiten en evenementen voor het publiek waar
de agrarische sector mooi in wordt belicht. Om te laten
zien wat er allemaal wordt gedaan, heeft de themagroep
PR & Imago van LTO Noord regio West de activiteiten
weergegeven op een interactieve kaart. Deze is te vinden
op de afdelingswebsite van LTO Noord (‘Beleef het
Noord-Hollands platteland in een oogopslag’).
RABO-AZ Foodtour
De RABO-AZ Foodtour is in 2018 gestart als proef
waaraan 1 school deelnam. Nu, 1 jaar later, hebben 100
schoolklassen deelgenomen aan de Foodtour en kregen
ook de gelegenheid een agrarisch bedrijf te bezoeken.
Over de uitbreiding met een bedrijfsbezoek zijn zowel
deelnemers, leraren als de organisatie ontzettend te
spreken. Ruim 1.000 leerlingen hebben in Noord-Holland
een bedrijf bezocht. Het lespakket van de RABO-AZ
Foodtour bestaat uit 9 lessen over gezond en duurzaam
voedsel. Een kijkje nemen waar dat gezonde voedsel dan
geproduceerd wordt is dan heel vanzelfsprekend en een
schot in de roos. Ook vanuit onze afdeling hebben een
aantal ondernemers een klas ontvangen. In 2020 werken
we weer heel graag samen met Rabobank, AZ en
Greenport NHN om nog meer klassen naar de boerderij
te halen. We zullen jullie als leden dan weer vragen of
jullie het leuk vinden een klas te ontvangen!
Faunazaken
Schade melden!
Uit onze informatie blijkt dat er vrijwel geen schade wordt
gemeld terwijl uit berichten van individuele leden blijkt dat
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. 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!
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Een stappenplan voor schade melden vindt u op onze
website: www.ltonoord.nl/afdeling/west-friesland
Op de website staat ook een filmpje waarin is te zien hoe
faunaschade te melden (van een Zeeuwse akkerbouwer).
Mobiele versie
LTO Noord regio Oost ontwikkelt een mobiele versie voor de
smartphone waarmee agrarisch ondernemers faunaschade
direct eenvoudig online kunnen melden via het faunaschade
portaal.
Afdelingswebsite
De oude website van de afdeling is ondertussen uit de lucht.
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

Bestuurssamenstelling
• Arie Schouten - voorzitter
tel. 0229-572456 e-mail: ap.schouten@quicknet.nl
• Jaap Visser - Drechterland
tel. 0229-501440 e-mail: j.visser-8z7@kpnplanet.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
• Joeri Ham - Veehouderij
tel. 06-34445272 e-mail: ham-koster@quicknet.nl
• 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

Facebook Boeren Buren www.facebook.com/BoerenBuren
Daarnaast is er vanuit LTO Noord regio West een
Facebook-pagina gericht op burgers, vooral in de stad.
Deze pagina is inmiddels al door ruim 11.000 mensen
geliked.
We vragen onze leden ook deze pagina te voeden met
informatie/filmpjes/foto’s. U kunt deze doorgeven via
WhatsApp: nummer 06-13 65 82 69.
Op deze manier wordt de verbinding tussen stad en
platteland vergroot.
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