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Rode draad door dit jaar waren de lage melkprijzen en de grote onzekerheid over fosfaat en derogatie.
Onvrede over het fosfaatdossier zorgde voor een aantal opzeggingen van het lidmaatschap van LTO.
Frustrerend voor het afdelingsbestuur, dat op deze landelijke afspraken tussen veel meer partijen dan
alleen LTO nauwelijks invloed heeft. Provinciaal en lokaal echter worden diverse ontwikkelingen op de
voet gevolgd en worden de belangen van de leden, als altijd, zo goed mogelijk behartigd. Dat is ook LTO!
Positief is dat er ook een aantal nieuwe leden kon worden bijgeschreven.
Januari:
Op wel drie avonden ontving de familie Bijsterbosch van AH in Wolvega in totaal 90 leden die een uitleg
over, en een rondleiding in het bedrijf kregen. De ‘out of the box’ bedrijfsbezoeken zijn een succes.
Agnieta Reuvekamp werd benoemd tot portefeuillehouder Multifunctionele Landbouw. Een oproep aan
bedrijven met een tweede tak om zich bij haar te melden voor eventuele samenwerking leverde nog niet
veel respons op.
De Dag van LTO Noord werd bezocht, net als een avond over het Deltaprogramma Agrarisch Water.
Via een actie voor varkensboeren van LTO Noord werd een ‘hart onder de riem rollade’ bezorgd bij
familie Henk van ’t Klooster in Vinkega.
Februari:
Tijdens de jaarvergadering op 10 februari nam Trienke Elshof afscheid van het bestuur en zij werd
opgevolgd door Frank van Ass. Topkok Jan Smink maakte exclusieve hapjes klaar.
Op 26 februari vond het jaarlijkse overleg met het College van B&W plaats. Op de agenda stonden
mestverwerking, kavelruil, duurzaamheid, het wegennet en snel internet. Sietze van Hemmen is de
contactpersoon geworden bij de gemeente waarmee we regelmatig overleggen over lopende zaken.
Maart:
De gezamenlijke landbouwavond op 17 maart had als gastspreker organisatiecoach Anton de Boer over
bedrijfsopvolging en de kwaliteiten die een jonge boer daarvoor zou moeten bezitten.
De provinciale Veenweidevisie veegde het werk van de klankbordgroep watergebiedsplan Zuidelijke
Veenpolders van tafel. Inmiddels zijn er weer nieuwe klankbordgroepen opgericht om specifieke
gevolgen van eventuele peilverhogingen in kaart te brengen.
Het bezwaar tegen de aanleg van zonneweiden in Wolvega en Noordwolde werd niet gehonoreerd.
Boeren in de westhoek werd gewezen op de afspraken over vergoedingen van Vermilion.
Het bestuursuitje op 25 maart bracht ons naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
April:
LTO Weststellingwerf vulde een mooie pagina in de glossy over het bedrijfsleven in en om Wolvega.
De voorzitter is met regelmaat op pad met een LTO relatiebeheerder om nieuwe leden te werven.
Juni:
De zomeravondexcursie bij de Dierenkliniek Wolvega aan de Stellingenweg trok veel belangstellenden,
die onder de indruk waren van de achtergrond en de werkwijze van deze groeiende onderneming.
Juli:
De jaarlijkse Fiets4daagse op 6 juli bezocht deze keer het melkveebedrijf van Piet Bergsma in Zandhuizen.
De PR commissie was aanwezig om vragen te beantwoorden.
Augustus:
31 augustus wederom overleg over Bestemmingsplan Buitengebied Intensief met de gemeente. Het lijkt
de goede kant op te gaan voor de intensieve veehouders.

September:
Overleg met ANV Weststellingwerf over samenwerking om op projectmatige wijze subsidie te verkrijgen
voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfafspoeling en de Veenweidevisie.
De stand van de LTO PR commissie op het Lindefestival op 24 september had als thema ‘weide’. Melk en
kaas vonden gretig aftrek.
Oktober:
Op 4 oktober was de start van het project ‘Schoon erf, schoon water’ waaraan 1800 boeren in Friesland
worden uitgenodigd om mee te doen, om zo 80% erfasfpoeling te verminderen.
Via LTO Noord worden de beheersplannen voor het Drents Friese Woud en de Rottige Meente
doorgespit op mogelijke nadelen voor agrariërs.
In de Soorten Effect Rapportage wordt onderzocht wat de eventuele schade kan zijn voor o.a. de
landbouw wanneer er edel- en damherten worden uitgezet in het Drents Friese Woud. LTO houdt de
vinger aan de pols.
Ook het Unesco Werelderfgoeddossier van de Maatschappij van Weldadigheid wordt op de voet gevolgd.
Op 10 oktober werd de Vereniging Agrarische Belangen Oorden en Parten opgericht door agrariërs in het
betreffende gebied. Aad Kester werd tot bestuurslid benoemd.
Tijdens de eerste ledenbijeenkomst op 25 oktober in Ter Idzard vertelde Hero Dijkema over de a.s.
kentekenregistratie voor landbouwvoertuigen. Met de leden werd een filmpje opgenomen in het kader
van de #laarzenactie van verontruste LTO leden.
November:
Per 1 november is Trienke Elshof voorzitter van het regiobestuur Noord, veel succes!
Op 2 november was het bestuur aanwezig in Zwolle waar staatsecretaris Van Dam kwam uitleggen
waarom de fosfaatregeling uitgesteld wordt naar januari 2018 en hoe hij dacht de derogatie voor de
komende jaren te gaan veiligstellen in Brussel.
Dr. Ir. Agnes van den Pol is lector Weidegang en tevens melkveehoudster. Op 16 november rekende zij
de leden voor wat het rendement van weidegang kan zijn. Uitgangspunt blijft dat weidegang bij het
bedrijf en de ondernemer moet passen.
Op 26 november volgden 12 leden een Veiligheidstraining landbouwvoertuigen in Drachten. Op kosten
van de gemeente kwam de theorie aan bod, maar ook de praktijk met een heuse slipcursus voor
trekkers.
December:
Tijdens de Dag van LTO Noord op 22 december werd afscheid genomen van voorzitter Geart Kooistra.
Tijdens een ontbijt spraken de afdelingvoorzitters met Eurocommissaris Phil Hogan.
Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar. Er werden verscheidene Vakgroep Melkveehouderij bijeenkomsten
bezocht in Joure en Nijkerk.
De Nieuwsflits met actuele berichtgeving werd 7 keer naar de leden gestuurd waarvan het e-mail adres
bekend is.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Hans Hoekstra/voorzitter, Aad Kester/vice-voorzitter, Harm Bergman/penningmeester, Anne-Marie van
der Geest/secretaris, Rommert Jorritsma/pfh melkveehouderij, Frank van Ass/lid, en Jaap Formsma/AJF.
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