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Apeldoorn, 9 juni 2017
Geachte LTO’ers,
Met deze nieuwsbrief willen we als bestuur u informeren over ontwikkelingen in de sector in
onze regio. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij graag naar de website van LTO:
www.ltonoord.nl
Fosfaatperikelen rundveehouderij
Het fosfaatreductieplan en de gang van zaken bij het instellen van deze regelgeving leiden
bij veel boeren tot frustratie. Verplicht vee weg doen is niet leuk en kost geld. De regels
veranderen steeds. Maar we zitten ermee dat we de derogatie niet mogen kwijtraken. Dat
zou rampzalig zijn voor de meerderheid van de gangbare melkveesector (én de
varkenshouderij!). LTO heeft er enorm aan getrokken om een plan op gang te krijgen,
samen met met name de zuivel. Het plan is uiteindelijk overgenomen door de overheid. Nu
lopen we er tegenaan dat de termijn om dit in te voeren zeer kort is plus het feit dat veel
zaken die we zouden willen juridisch niet houdbaar zijn. Ook bij de laatste wijzigingen gaat
het er vooral om wat er juridisch wel en niet kan. Aanvankelijk leek het bijvoorbeeld goed
om niet-melkleverende bedrijven ook onder de regeling te brengen, om ‘lekken’ tegen te
gaan. Later heeft staatssecretaris Van Dam dit om juridische redenen weer teruggedraaid.
Daar kwam het jongveegetal voor in de plaats. Nu is hantering van dit jongveegetal o.a. na
inbreng van LTO weer versoepeld. In dit geval is LTO de landelijke vakgroep
melkveehouderij met Kees Romijn als voorzitter. Ook bestuursleden uit alle afdelingen
hebben regelmatig overleg met deze vakgroepleden. Dan gaat het om de stand van zaken,
knelpunten in de regio’s en welke oplossingsrichtingen het meest reëel zijn. Opvattingen en
problemen van leden brengen we dan in. Inzet van LTO is dat deze regelgeving er niet toe
mag leiden dat er bedrijven dreigen om te vallen. De pijn moet verdeeld worden. Niemand
heeft immers illegaal uitgebreid. Velen roepen: ‘Dat had je toch in 2014 al aan kunnen zien
komen!’ Maar tegen het einde van de melkquotering was er beslist geen meerderheid van
onze leden vóór verlenging van de superheffing of overschakelen op een ander soort
quotum; de vrijheid lonkte! We gaven aan de melkfabriek op hoeveel we dachten uit te
breiden. Dat viel mee, het leek te kunnen. Maar later bleek dat héél velen van ons toch maar
een páár koeien meer waren gegroeid. En daar zat de grootste groei in fosfaatproductie.
Natuurlijk, op 2 juli 2015 wisten we dat uitbreiden niet meer mogelijk was. Maar als je
nieuwe stal net klaar is, het jongvee staat klaar en de bank zit je in de nek… Deze bedrijven
hebben nog enige verlichting gekregen door de ‘tussenpeildatum’ 1 oktober 2016.
Waarschijnlijk hoeft er van het aantal op deze datum niet meer dan 12% weg. In 2013- 2015
heeft LTO er in Den Haag voor gepleit om enige vorm van grondgebondenheid in de
regelgeving in te brengen. Dit om uitwassen tegen te gaan: (bijna) grondloze bedrijven
willen we niet. Dit is gebeurt in de AmvB Grondgebondenheid, die net wet is geworden. Die
regelt dat onder de (extra) fosfaatproductie minimaal 50% grond moet zitten. Maar moeten

we toe naar volledige grondgebondenheid? Dat geeft wel de beste garantie dat de mest op
een goede plaats komt. Maar anderen zeggen weer dat onze rundveehouderij sowieso
grondgebonden is: alle ruwvoer komt van eigen grond of uit de buurt en vrijwel alle mest
wordt geplaatst op grond in Nederland. ‘Grondgebondenheid’ is volgens hen vooral een
papieren verhaal. In de fosfaatregels hebben we nu een compromis: ‘Grondgebonden’
bedrijven vallen wel onder het plan, maar hoeven niet 4% te korten. Een moeizaam proces,
deze regels. En bedenk: als fosfaat klaar is, zijn er nog wel andere zaken die ons
bezighouden. Laten we positief blijven denken: de P-reductie loopt op zich goed, we gaan
het halen en we behouden derogatie!
Vruchtbare Kringloop
In navolging van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek zijn we binnen LTO Zuid Oost
Veluwe ook gestart met een studiegroep Vruchtbare Kringloop. Dit voorjaar zijn er twee
bijeenkomsten geweest onder leiding van Zwier van de Vegte. Onderwerpen die centraal
staan zijn bodem en bemesting, waarbij de kringloopwijzer hierin een leidraad is. Uitdaging
is om met de steeds strengere bemestingsnormen te streven naar een maximale opbrengt.
Afdekplicht mestsilo’s 2018
Per 1 januari 2018 moeten ook de oudere mestsilo’s een afdekking hebben. Deze
verplichting hangt al jaren in de lucht, maar LTO heeft ervoor gezorgd dat dit meermalen is
uitgesteld. Uitstel of afstel is niet meer haalbaar. Indien u een silo van vóór 1 juni 1987 heeft,
bedenk dan op tijd hoe u hiermee om wilt gaan.
Rapport toekomstverkenning landbouw in Klimaatpark IJsselpoort gereed
Met het gereedkomen van het rapport Toekomst verkenning landbouw heeft de sector nu
een volwaardige plek in het Rivierklimaatpark gekregen. Het onderzoek zal als bouwsteen
worden meegenomen bij het opstellen van de Intergemeentelijke structuurvisie. Dit was de
wens van LTO om zo de landbouw goed in beeld te krijgen bij de planontwikkeling en
uitvoering. Uit het rapport blijkt dat tweederde van de grond uitgegeven is in korte pacht en
regulier in gebruik is bij voornamelijk de melkveehouderij. In totaal ligt er 515 ha
cultuurgrond in het Rivierklimaatpark, dit is het uiterwaardengebied vanaf de IJsselkop bij
Arnhem tot aan Doesburg. De geïnterviewde bedrijven gebruiken hiervan 458 ha. Wanneer
in het plan landbouwgrond andere functies krijgt zoals natuur of waterberging heeft dat
grote gevolgen voor de belanghebbenden. Bedrijven in het gebied zijn ambitieus, er is nu al
een tekort aan landbouwgrond en met de wet Grondgebonden groei melkveehouderij is de
grondpositie nog belangrijker geworden. In het rapport worden waardevolle aanbevelingen
gedaan om de landbouw betrokken te houden bij het proces. Ook wordt aangegeven dat
bedrijfsverplaatsing een mogelijkheid is om ruimte te creëren. Het is voor de landbouw een
bedreigende situatie wanneer TBO’s zoals Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer met
steun van de politiek dergelijke plannen ontwikkelen. Maar laten we naast deze
bedreigingen ook vooral de kansen zien en die zo goed mogelijk benutten. Inmiddels is er
een klankbordgroep samengesteld en Evert Jan Wijers zal hierin namens de landbouw
zitting nemen. De klankbordgroep adviseert de stuurgroep en vertegenwoordigt de
belangen van bewoners en gebruikers in het gebied. Onze speerpunten bij de uitvoering
samengevat:*Zoveel mogelijk goede landbouwgrond behouden*Landbouwgrond welke
toch natuur worden in agrarisch beheer*Verbetering landbouwstructuur door
herverkaveling en verplaatsing*Landgoed Biljoen ook hierin betrekken.
Beheerplan Natura2000 gebied Rijntakken
Het concept-beheerplan voor het Natura2000 gebied Rijntakken ligt ter visie tot 20 juni,
belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. LTO (regio Oost) gaat een zienswijze

indienen, individuele boeren kunnen dit ook doen. Het gebied Rijntakken betreft de
uiterwaarden van de IJssel, Nederrijn en Waal plus een gebied bij de Gelderse Poort.
(www.gelderland.nl/natura2000) In dit gebied ligt veel landbouwgrond. Een belangrijk
bezwaar van LTO is dat in het concept-beheerplan de jacht/schadebestrijding op
plaagdieren te onduidelijk en veel te ingewikkeld is geregeld. Een ander groot bezwaar is
het scheurverbod voor grasland in alle Natura2000 gebieden. Maar dit vloeit voort uit GLBregelgeving en kan pas aangevochten worden bij de eerstkomende herziening van het GLB.
En dat duurt nog een paar jaar. Een deel van het Natura2000 gebied bestaat uit
Habitatrichtlijngebied, en dat kan beperkend zijn op de toegestane ammoniakemissie door
bedrijven. Dat is geregeld in de PAS, maar die is al van kracht vanaf 1 juli 2015, daar heeft
dit beheerplan geen invloed op. Zorgelijk is dat nu extra ‘te beschermen’ leefgebieden zijn
aangewezen, die mogelijk als ‘stikstofgevoelig’ worden beschouwd. Dat kán problemen
geven bij aanvraag van een uitbreidingsvergunning, maar de locaties en effecten zijn nu nog
niet duidelijk.
Ganzenschade
Stand van zaken oktoberschade ganzen: er is een afwijzing van Bij 12 binnengekomen. Die
afwijzing had een bijzonder element in zich: het bestuur van het Faunafonds heeft een
andere beslissing genomen als de bezwarencommissie geadviseerd had. Die was namelijk
voor uitkering van de schade. Vermoeden is dat middels het bestuur van het Faunafonds de
provincie aanstuurt op een proces? LTO heeft besloten dat ook maar te doen. In sommige
gevallen kan de rechtsbijstandverzekering echter er voor kiezen om de schade zelf te
betalen als zij verwachten dat de proceskosten hoger zijn dan de schade. In 1 geval is dat op
dit moment aan de hand. Dat word echter nog verder uitgezocht of dit zo kan, gezien die
persoon in de gezamenlijkheid graag mee wil. Alle deelnemers hebben nu hun
rechtsbijstandsverzekering gevraagd de proceskosten te vergoeden door de heer van
Mierlo (advocaat LTO). Ervan uitgaan dat dit goed komt, is de inschatting dat in juni een
procesverzoek met stukken moet worden aangeleverd aan de rechtbank in Arnhem. Het
idee is dat dit rond kerst behandeld gaat worden en dat we medio 2018 een uitspraak
hebben. Dwz dat er nog een keer getaxeerd moet gaan worden etc in oktober dit jaar.
Wakker Boer
Op jaarvergadering van onze afdeling heeft u kennis kunnen maken met Rene Schepers van
Wakker Boer. Schepers gaf een presentatie over hoe Wakker Boer denkt de verbinding
tussen boer en burger en boer en overheid te verbeteren. Hij presenteerde een andere
aanpak van benaderen van overheid en maatschappelijke organisaties. In essentie gaat het
erom medestanders te krijgen voor je eigen visie en hoe je problemen samen aanpakt. We
doen het in de agrarische sector over het algemeen heel goed en dat wordt ook
gewaardeerd door de burger. Er zijn groeperingen die het ons lastig maken met veel mediaaandacht en die willen we de wind uit de zeilen nemen door zelf te laten zien wat er goed
gaat. Op onderwerpen waar we het minder goed doen of kritisch beoordeeld worden
vergen een specifieke aanpak. In de eerste plaats is het belangrijk dat we onze eigen
problemen herkennen en een plan van aanpak hebben voordat de overheid of
maatschappelijke organisatie daarin de leiding neemt. Als we het niet alleen kunnen
oplossen zoeken we partijen of organisaties als medestanders om ermee aan de slag te
gaan. Bijvoorbeeld zelf de regie houden onderwerpen als koe in de wei of behoud van
aantrekkelijk landschap. Dat vergt voor een deel een andere manier van besturen. We
deden het al niet slecht om goede contacten te houden met externe partijen maar het kan
altijd slimmer.
Pilot Wakker Boer bij bestuur Zuid Oost Veluwe

Als afdelingsbestuur hebben we een avondcursus gehad om deze manier van verbindend
besturen in de praktijk toe te passen. Dit betrof een pilot in de LTO-organisatie om
eventueel verder uit te rollen naar andere afdelingen. Wij zijn er als bestuur enthousiast
over en proberen dit in de praktijk uit te voeren. Wij hopen daarmee onze doelen beter te
bereiken en waardering van burgers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk onze
eigen leden te vergroten.
Communicatie met leden
Het informeren van leden in onze afdeling gaat bij voorkeur digitaal via website en
nieuwsbrieven. Daarvoor hebben we een up-to-date mailadres van alle leden nodig. Van
een groot aantal leden hebben we vreemd genoeg geen mailadres. Deze personen gaan we
als bestuur bellen om het juiste mailadres te vragen. Dan kan alle communicatie in de
toekomst per mail ipv post. Dat gaat wel zo snel en bovendien is het goedkoper. Ook een
website van de afdeling willen we graag inrichten. Daarvoor zoeken we ondersteuning bij
onze leden. Is er in onze afdeling een LTO’er die de afdelingswebsite wil inrichten en
draaien? LTO Zwolle heeft aangeboden daarin te willen ondersteunen. Stelt u zich dan in
verbinding met een van de bestuursleden aub. Bij voorbaat dank voor uw hulp!
Boerenacties
Ontstaan in de inspiratiesessie PR voor bestuursleden kwam het idee op (Arjan Bonthuis en
Hanneke Stegeman) om met boeren uit het oosten te proberen een paar spraakmakende
boerenacties op te zetten richting samenleving. In overleg met bureau Artica uit
Ootmarsum (werkt ook voor ForFarmers) wordt in juni bekeken of iets dergelijks haalbaar
en betaalbaar is. We houden LTO Zwolle op de hoogte; ook daar heeft PR en imago veel
aandacht. Daarover is er in juli een bijeenkomst.
Komend najaar kunt u van ons verwachten een tweede huiskamerbijeenkomst (voor
tuinders), de openingsavond en een gezellig LTO-uitje met de bus (november).
Hartelijke groeten van het bestuur LTO afdeling Zuid Oost Veluwe

