Notulen
Jaarvergadering 2017 LTO Zuid Oost Veluwe,
op 5 april in Klarenbeek bij Zaal Pijnappel
Opening en mededelingen
Voorzitter Evert Jan Wijers opent de vergadering en heet alle leden welkom.
Afwezig: Gerard Groenen ivm opvang kalveren, Wijers neemt zijn taken waar.
Wijers wijst op lastige en uitdagende tijden waar boer voor staat. Samen optrekken
belangrijker dan ooit. Op wereldniveau wordt landbouw geroemd, staat op hoog niveau,
ook met export van 92 miljard en 2de plek in de wereld. Maatschappelijk en politiek onder
vuur. Partij vd Dieren heeft 5 zetels en Wakker Dier veel invloed in media. LTO discussieert
over rol intensieve veehouderij, en belang extensief. Aandacht voor goede bemesting en
benutting van mineralen, bodemvruchtbaarheid en vruchtbare kringlopen, ook als
antwoord op schoon grondwater en milieubelasting. Boer moet verantwoordelijkheid
daarin nemen, en regels volgen. Er zeggen leden op bij LTO, dat is een zorg. Qua bestuur
gaan we van provinciaal naar regionaal bestuur, en bedrijfsadviseurs zijn meer gericht op
sectoren. Overheid heeft gefaald in fosfaatwetgeving en sector moet eigen
verantwoordelijkheid nemen en oppakken. We zijn als boer enorm gedreven, ook om
productie van melk te vergroten. Zit in onze cultuur. Intensief en extensief moeten eenheid
bewaren. Oog voor uitzonderingen maar wel samen. Belangenbehartiging is van belang
omdat we als sector zelf aan de bal moeten.
Secretaris meldt dat notulen in 2018 voorafgaande aan jaarvergadering zullen worden
toegestuurd.
Verslag jaarvergadering 7 maart 2016
Bestuurslid Pieter Brouwer leest verslag voor. Hr de Bruin merkt op dat WOZ-waarde
blijvend hoog is. Henk Verheul CDA gemeente Apeldoorn spande zich namens sector
ervoor in, zonder veel resultaat. Harry Beekman meldt dat bezwaar maken de enige
mogelijkheid is.
Verslag secretaris
Voorafgaand aan vergadering per mail verstuurd aan alle leden in de afdeling.
Verslag penningmeester
Bij afwezigheid van Gerard Groenen neemt Evert Jan het woord. Leden merken op dat er
veel geld in kas is en vragen naar streefbedrag van bestuur? Bestuur meldt dat er voor
onvoorziene zaken genoeg in kas is en dat contributie lager ipv hoger is geworden.

LTO Zuidoost-Veluwe

notulen

jaarvergadering 5 april 2017

Kassaldo, en verlaging ervan, heeft aandacht van bestuur. Gemiddeld stoppen er 4 a 5 leden
per jaar bij LTO.
Verslag en verkiezing kascommissie
Evert Jan Aalpoel en Herman Wijers keuren verslag penningmeester goed. Vz verleent
decharge aan de penningmeester. Reservelid kascie Gerrit Jan Oolman zal aftredend lid
Herman Wijers vervangen. Reservelid wordt Nadia Haak.
Rondvraag
*Henk Jan van Hartskamp zal in 2017 aftreden als bestuurslid van LTO Zuid Oost Veluwe.
Hij blijft actief voor het Waterschap. Bestuur is in gesprek met vervanger uit regio
Apeldoorn en zal lid voordragen voor verkiezing tijdens jaarvergadering 2018.
*Evert Jan Aalpoel vraagt naar voortgang Gouden Lepel en Hanneke Stegeman antwoordt
dat er onvoldoende draagvlak is in gemeente Apeldoorn om tweede versie te bouwen.
Verleende subsidie van gemeente is mooi gebaar maar kosten zijn dermate hoog dat het
risico te groot is. Binnenstadlocatie Raadhuisplein ‘in de loop’ kent ook teveel mitsen en
maren. Tweekoppige organisatie (Hanneke Stegeman en Dave Wienk) heeft 14.000 euro
bijgelegd voor Gouden Lepel 1. Goed en anders niet, is hun devies. Het idee van een podium
voor de landbouw in de stad, een ontmoetingsplek voor boer en burger voor gesprek over
voedsel blijft een aantrekkelijk idee. Wellicht biedt 2018 nieuwe kansen.
*Zaal vraagt naar voortgang scholenproject. Wilco Nieuwenhuis antwoordt dat er evaluatie
komt en benadrukt dat project veel waarde heeft voor de sector. Eenzelfde koers in hele
afdeling is wenselijk. Zaal merkt op dat er weinig media-aandacht voor is. Hanneke
Stegeman meldt dat goede relatie met betaalde media must is en dat gratis media wel
degelijk berichten willen plaatsen.
*Zaal vraagt wanneer Rheden glasvezel krijgt? Wilco meldt dat hij het in gemeente heeft
aangekaart en dat een partij met business case bezig is in stadium vooronderzoek.
*Zaal meldt dat PAS (programma aanpak stikstof) problemen geeft als je de in een nieuwe
NB-vergunning verkregen extra ruimte voor het houden van dieren niet binnen twee jaar
opvult, wordt dit aangemerkt als economisch delict. Terwijl nu vanwege het
fosfaatreductieplan uitbreiding in rundvee niet mogelijk is. Pieter meldt dat LTO de
overheid heeft gevraagd er soepel mee om te gaan. MB vergunning: Pieter meldt dat je
binnen twee jaar uitbreiding moet realiseren. Anders komen boeren klem te zitten.
*Zaal meldt dat het aantal plekken in Gelderland waar ledenbijeenkomsten van de
Vakgroep Melkveehouderij worden gehouden is afgenomen en betreurt dat. De laatste keer
was er slechts op twee locaties een bijeenkomst. Jeroen Beker meldt dat er 1 gepland stond
en er een extra avond is georganiseerd waar slechts 15 personen op af kwamen. Bij de
eerste in Varsseveld kwam er 100 man. Zaal wijt het aan minder centraal gelegen locatie
Arnhem. Voorgesteld wordt om in De Keet in Heerde ook een bijeenkomst te houden.
Evert Jan Wijers meldt huiskamerbijeenkomst varkenshouders die goed bezocht en
gewaardeerd werd. Toch in kleinere groepen bijeen komen? Zaal meldt dat met spreker van
RVO erbij opkomst hoog zal zijn. ‘Vraag RVO te komen uitleggen over hoe ze werken. Men
is onbereikbaar en daar zijn we als ondernemers aan overgeleverd!’
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*AOC’s klagen over feit dat ze geen stageplekken kunnen vinden. Maar boeren krijgen nu
eigen risico van 1000 euro ipv 500 voor schade door de stagiair veroorzaakt. Scholen leggen
teveel verantwoordelijkheid bij boeren. Bestuur zegt toe dit punt aan te kaarten bij landelijk
overlegorgaan LTO en AOC.
*Zaal meldt dat Nieuwe Oogst artikel had over knelgevallen fosfaatregeling 2017 die niet
doorging. Via telefoon meldt LTO dat regeling gewoon doorgaat. De redacteur was
onzorgvuldig; het ging alleen om een uitbreiding van de regeling die niet doorging. RVO
heeft tekort aan mensen en is onbereikbaar. Is probleem!
Evert Jan bedankt leden en bestuur voor de bijdragen, sluit de vergadering en introduceert
gastspreker Rene Schepers uit Zutphen van Wakker Boer. Rene neemt leden mee in
gesprek over belang van verbinding van boer met samenleving.
Gastspreker en discussie
Veelzeggende kop in krant: ‘Landschapspijn tussen het betongras en de turbokoeien.’
Of ‘De grote boer is het zwarte schaap.’
Wakker Boer
Rene Schepers van Wakker Boer is communicatieadviseur en werkt veel met en voor
boeren. Hij meldt dat de rol van de boer in de samenleving is veranderd en dat boeren daar
actiever een rol in moeten pakken. Burger wil vertrouwen in je hebben; alles weten over de
bedrijfsvoering is minder belangrijk. Wees negatief nieuws voor en werk proactief als je
zichtbaar wil zijn en waardering wil krijgen. Hoe vreemd is het dat ‘Boer zoekt vrouw’ bijna 5
miljoen kijkers trekt en er tegelijkertijd politiek een discussie is over hoe de sector zich zou
moeten gedragen. Boeren moeten zich bewust zijn van feit dat samenleving interesse heeft
in hun sector: voedsel, landschap, gezondheid en economie zijn top-thema’s. Het gaat er
volgens Schepers om boeren in hun kracht te zetten en beter te acteren in de wereld en de
nieuwe tijd. ‘Als de politiek zich gaat bemoeien met hoe jij achter de voordeur boert is er
iets goed mis.’ Boeren moeten verbinding zoeken met de samenleving. PR is aardig maar is
nog geen verbinden. Er is voldoende liefde voor de boeren en de sector. Zelf regie nemen.
Voorbeelden van wat je zelf kunt doen zijn mensen/maatschappij helpen door bijvoorbeeld
producten aan de Voedselbank te doneren, sponsor worden van de voetbalclub of adviseur
worden bij de volkstuinen of de kinderboerderij. Zoek iets wat je zelf leuk vindt.
Communicatie trends/aandachtpunten in boer-samenleving:
Sociale norm naar social minds
Formele media en social media
Nieuws en nepnieuws
Feiten en beleving/gevoel
Plus-min (polarisatie)
Zwijgende meerderheid
Stappen: vernieuwen van belangenbehartiging en anders acteren, betekenis
communiceren, eerder dan wat en hoe, verbindend acteren ivm licence to produce.
Strijden voor beter inkomen voor de boer, sector samen met ‘eenheid in verscheidenheid’
en grote rol en kracht van circulaire economie benadrukken. Denk ook aan betekenis van
water en bodem, en rol van boeren daarin. Verbindend ondernemen is het sleutelwoord:
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vanuit de boer extern orienteren, actieve rol opeisen in samenleving, mindset onderwerpen
en persoonlijk verder ontwikkelen.
Rene Schepers heeft met leden een boeiend gesprek en discussie en zijn rol en optreden
lijken eye opener voor de sector!
Voorzitter Wijers bedankt Schepers voor zijn komst en inbreng, bedankt alle aanwezigen
voor hun inbreng, sluit de jaarvergadering 2017 en nodigt de zaal uit voor een drankje.
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