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Portefeuille Pluimveehouderij
Alle pluimveehouders van LTO Noord afdeling Zuid-Twente hebben een e-mail ontvangen. In
de e-mail stonden een aantal vragen over belangenbehartiging en of men wil deelnemen in
een klankbordgroep. Tijdens de startavond en als antwoord op de e-mail hebben de
volgende mensen zich beschikbaar gesteld voor een klankbordgroep, te weten: H. Heuzels,
M. Koebrugge, J.Breteler en E. Boode.
Mocht de betreffende e-mail u ontgaan zijn, dan kunt u zich altijd nog aanmelden
via niels@katierpluimvee.nl. Alvast bedankt.

Portefeuille Varkenshouderij
Een aantal van u heeft zich al opgegeven om als klankbord te fungeren. Positief, maar ook
kritisch als dat nodig is zullen we met elkaar over de belangrijke items in de varkenshouderij
sparren. Wilt u ook inbreng leveren meld je dan aan via: mts.doodwithag@planet.nl
De varkenshouderij is ziek, zwaar ziek. De alom bekende varkenscyclus laat zich voelen op
alle primaire bedrijven. Ten opzichte van de andere belangrijke varkenslanden in Europa is
de hier meer gestegen kostprijs de belangrijkste oorzaak van de slechte financiële situatie op
veel bedrijven.
Actieplan Vitale Varkenshouderij
In samenwerking met het ministerie van Economische zaken, Rabobank en POV zijn wij
bezig dit plan vorm te geven. Ook u heeft uw inbreng kunnen geven op de
ledenraadplegingavonden, welke onlangs zijn gehouden. Uitgangspunt is toekomst geven
aan de sector. Binnenkort zal het plan openbaar worden. Middels de POV wordt u hiervan op
de hoogte gehouden.
Artikel over Twence, lees meer onder: Borne Zenderen

Portefeuille Melkveehouderij
Langs deze weg willen wij aan alle leden-Rundveehouders vragen wie er als klankbord wil
fungeren in verband met Rundveehouderij-zaken voor LTO Noord afdeling Zuid-Twente. Op
de startavond 22 febr. 2016 hebben hier al een aantal mensen op gereageerd. Mocht u zich
willen aanmelden voor een klankbordgroep en/of er zijn vragen of opmerkingen aangaande
de Rundveehouderij, dan kunt u terecht bij:
Gerrit Dubbelink (dubbelink@xs4all.nl), Jan Mulder (jbgm@xs4all.nl) of Henk Bronninkreef
(bronninkreefhenk@hetnet.nl).

De Melkvee Academie
Op donderdag 21 april 2016 om 20.00 uur in Assink, Hengevelde, Goorsestraat 13,
Hengevelde wordt er namens De Melkvee Academie een avond georganiseerd. Onderwerp
van gesprek is arbeidsorganisatie ‘Van eenzame strijder naar personeelsleider?’
Een uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.
Fosfaatregeling
Vragen ten aanzien van fosfaatregelgeving en de rol van LTO hierin. Ten eerste moet
duidelijk zijn dat de STAS het voorstel heeft geschreven, niet LTO. De inzet/strategie van
LTO was zolang mogelijk aan tafel blijven zitten om de scherpe randen eraf te krijgen en de
generieke korting zo laag mogelijk. PvdA voorstel was in 1ste instantie 12% generieke
korting, dus daar is aanzienlijk winst geboekt. Ruim voor het einde van de onderhandelingen
waren de meeste partijen weggelopen (en praten dus dan ook niet meer mee!) Als ook LTO
was opgestapt was de brief van de STAS ongewijzigd in de Tweede Kamer beland. (die een
meerderheid over links heeft). Nu is er een ‘soort’ van overeenkomst waar de Tweede Kamer
niet omheen kan. Op dit moment wordt de Tweede- maar ook Eerste kamer
(meerderheid rechts) bestookt door onze lobbyisten om een goede knelgevallenregeling van
de grond te krijgen. En de garanties voor een goede derogatie dit in combinatie met gebruik
van residuen van de mestverwerkers als kunstmestvervangers.

Waterschap
Op dit moment wordt gekeken hoe, en of we het project ‘Landbouw op peil’ kunnen uitrollen
in ons gebied. Het project behelst vooral praktische maatregelen om op gebieds- of perceel
niveau waterstanden te kunnen reguleren dit om bewerkbaarheid en opbrengst te
verbeteren.

Groene Metropool Twente
Een samenwerkingsverband tussen verschillende Twentse gemeenten, Waterschappen, UTTwente WUR, LTO en nog enkele andere maatschappelijke organisaties, met als doel:
Het inventariseren/signaleren en het faciliteren van de behoeften in het buitengebied. Dit
initiatief is redelijk groen en recreatief georiënteerd, daarom is het belangrijk dat we als LTO
vertegenwoordigd zijn. Onze inbreng is gericht op de versterking van de ondernemers, zoals
bijvoorbeeld mest en mineralen maar ook wordt er gewerkt aan een betere
asbestsaneringsregeling.

Folie inzamelingsactie Twente
Dit jaar wordt net als voorgaande jaren door LTO Noord in Twente op diverse
locaties oud plastic en wikkelfolie verzameld.
Om zoveel mogelijk plastic en wikkelfolie in de containers te pakken vragen we u om
het aan te leveren in handzame pakketten.

Haaksbergen

Donderdag 19 mei

Enschede

Gemeentewerf Electrostraat 3
Varvik Lappenpad 125

Enschede
Bornerbroek

Vrijdag 20 mei

Hoenink Haaksbergerstraat 1148
Ter Braak Krooshoopweg 2

Albergen

Dinsdag 24 mei

Mts Pots Assinkshoekweg 11

Reutum

Poppink Brokmansweg 20

Harbrinkshoek
Geesteren
Fleringen
Zenderen

Donderdag 26 mei

Alberink Almeloseweg 110
Voorhuis Voorboersweg 8
Lenferink Oldenzaalseweg 125
Bonthuis Hebbrodweg 3

Albergen
Reutum

Vrijdag 27 mei

Rikmanspoel Kanaalweg 48
Poppink Brokmansweg 20

U kunt bij bovenstaande locaties uw plastic en wikkelfolie inleveren tussen 10.00 en
16.00 uur.
Bij onderstaande locaties in Hof van Twente kunt deze inleveren tussen 9.30 en
12.30 uur.

Markelo
Diepenheim/
Markvelde
Bentelo
Ambt Delden

Zaterdag 4 juni

Mestsilo Maas Roosdomsweg
School Markvelde
Tettero Gorsveldweg 24
van de Riet BV Bollenweg 16

Haaksbergen
N18
Samen met het CKO zijn wij bezig met het organiseren van een vrijwillige kavelruil langs de
nieuwe N18. Inmiddels hebben wij met een aantal grondeigenaren een verkennend gesprek
gehad, en de reacties hieruit zijn positief. Grondeigenaren tussen Needsestraat en
Goorsestraat hebben we bijna allemaal bezocht. Daarna gaan we verder richting Stepelo en
Veldmaat.
Natura 2000
Op dinsdag 29 maart 2016 is er een informatiebijeenkomst geweest over Natura2000 in
Buurse, deze is georganiseerd door de Gemeente. De drukbezochte avond verliep soms met
hevige emoties en het was duidelijk dat veel boeren, maar ook burgers gefrustreerd zijn over
de gevolgen van Natura2000. Wethouder Annette Nijhuis en gedeputeerde Hester Maij
hadden hun handen vol om de gemoederen te bedaren. Het is de bedoeling dat een team
van deskundigen; een hydroloog, ecoloog en een landbouwdeskundige op perceelniveau
samen met de grondeigenaren gaan kijken wat er eigenlijk nodig is om de
natuurdoelstellingen te halen, zoals verwijderen drainage en/of vernatting. Dit kan in
sommige gevallen verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Natura2000
kunnen wij niet stoppen maar wij moeten proberen om hier en daar bij te sturen zodat zoveel
mogelijk landbouwgrond behouden blijft. Binnenkort nodigen wij direct betrokkenen uit
voor een huiskamerbijeenkomst om van gedachten te wisselen over de inzet van LTO Noord
op dit onderwerp.

Almelo
Huiskamerbijeenkomst
Op 24 maart 2016 is er bij familie Schut in Almelo een huiskamerbijeenkomst geweest. Thema
van deze avond was de verkeerswijziging rondom Sluiskade en aansluiting Gravenallee met
van Rechteren Limpurgsingel. Samen met een aantal omwonenden hebben we de knelpunten
en mogelijkheden besproken. We zullen deze bevindingen samen met Spoa op 22 april 2016
bespreken met Wethouder ten Seldam van gemeente Almelo.
Noordflank
LTO Noord afdeling Zuid-Twente heeft eind maart een brief gestuurd naar alle raadsleden van
Almelo met het verzoek om de 200 hectare grond aan de noordkant van Almelo te verkopen
aan de provincie zodat deze grond weer beschikbaar komt voor de landbouw. Andere opties
die de raad heeft voor dit terrein is een dorpslandgoed met ongeveer 240 woningen of een
energiepark voor het opwekken van duurzame energie. Dinsdag 12 april 2016 heeft Jan
Bolscher namens LTO Noord afdeling Zuid-Twente en Spoa, in de Raadsvergadering deze
brief verder toegelicht.

Hof van Twente
Glasvezel
Cogas wil het buitengebied van Hof van Twente voorzien van Glasvezel. Dit zal doorgang
vinden als 50 procent van de woningen hieraan meewerkt en daadwerkelijk een abonnement
afsluit. Verdere informatie hieromtrent volgt.
Platform Stil Leed in het Buitengebied
Boeren zijn vaak doorzetters die niet makkelijk om hulp vragen. Wanneer hen het water tot
aan de lippen staat, wordt er pas om hulp gevraagd. Daarom is er sinds september 2015 een
‘Platform Stil Leed in het Buitengebied’ opgericht in de gemeente Hof van Twente, hier
kunnen boeren en hun vertrouwenspersonen terecht. Platform Stil Leed in het Buitengebied
bestaat uit een aantal vrijwilligers en professionals met agrarisch inzicht. De vragen of
meldingen die binnen komen worden vertrouwelijk behandeld.
Onderzoek situatie in de zeugenhouderij Hof van Twente
In de maand februari heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder de zeugenhouders in de
gemeente Hof van Twente. Er is gekozen voor de zeugenhouders omdat deze bedrijven al
een langere tijd kampen met lage prijzen. De zeugenhouders, zijn geheel vrijblijvend,
bezocht door een coach. Deze coach is bekend met de agrarisch sector. De gesprekken zijn
gefinancierd door de gemeente Hof van Twente en Stimuland vanuit het project ‘Stap voor
Stap’. De resultaten worden op dit moment door een studente van de Landbouwuniversiteit
verwerkt. Het doel is in kaart brengen wat de behoeften/belangen en opties zijn in de
zeugenhouderij. Zodat dit breder kan worden uitgerold over meerdere sectoren en over
meerdere gebieden. Er wordt ook gekeken of deze aanpak ook provinciaal en/of landelijk
uitgerold dient te worden. Belangrijk is het netwerk rondom de agrariër te betrekken en
betrokken te maken om hierdoor een plan van aanpak voor zowel stoppers als blijvers te
kunnen maken.
Wordt vervolgd....voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erny Bergman mail:
erny.bergman@tele2.nl

Kavelruil Markelo
De eerste 35 hectare die overeengekomen is voor kavelruil worden binnenkort bij de notaris
ondertekend.

Borne Zenderen
Twence
Er was op 21 maart 2016 een inloopbijeenkomst voor Zendernaren georganiseerd, deze is
matig bezocht. Op 5 april 2016 is er met Burgemeester & Wethouders van Borne gesproken
over hun negatieve advies richting de provincie waardoor SDE aanvraag in gevaar kan
komen. Per 15 maart 2016 is er 90.000 ton gecontracteerd dus voorspoedig op weg maar er
is nog wel werk aan de winkel. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we de meerjarige
VVO's vorm kunnen geven en hoe we aanspraak kunnen maken op het innovatiefonds.

