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Arjan Bonthuis
Er is commotie ontstaan over een krantenartikel, dat niet een volledig beeld schetst. Sommige van u
denken dat ik mij wil vrijwaren van een verdere reductie van het aantal dieren. De totale taakstelling op ons
gezinsbedrijf bedraagt een reductie van 53 GVE, deze hebben wij op 1 mei gerealiseerd, hierdoor zal ik
niet de reden zijn dat derogatie niet gehaald wordt !!!! Dat wat betreft saamhorigheid en solidariteit.
Wat wij aanvechten is niet de reductie, maar het wanbeleid van "onze" overheid, deze heeft een zorgplicht
en moet haar tekortkomingen erkennen. Geen compensatie in dieraantallen, maar in geleden
inkomstenderving is ons doel, en dat geldt wat mij betreft voor elke veehouder, zowel diegenen die niet
gegroeid zijn, de biologische als wel de ondernemers die op basis van het toenmalige beleid binnen de
wettelijke kaders stappen hebben gezet. Ben ik dan zo'n "harde groeier"? Wij hadden 7 melkkoeien meer
dan gemiddeld in 2014, door de financiering van een grondaankoop (wet verantwoorde groei) viel de
datum 2 juli 2015 "hondsberoerd". Maar om de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade
moet je wel eerst de stap zetten van het onrechtvaardig en onbillijk verklaren van de reductie-regeling.
Misschien is dit wel naïef, maar als we alleen maar beren op de weg zien, krijgen we nooit iets voor elkaar.
En ik hoop echt van ganse harte dat iedere boer hiervan kan profiteren. De vraag is of een bestuurder mag
afwijken van het beleid dat is ingezet. De sector heeft een probleem, bestuurders die zich landelijk inzetten
om er sturing aan te geven, maar geen besluitvorming mogen nemen, kunnen enkel proberen te
beïnvloeden. Regionale bestuurders zetten zich in voor anderen/leden, zij gaan niet direct over landelijk
beleid, maar hebben wel invloed op veel zaken die het buitengebied betreft, ook met succes. Meeliften en
leveren van kritiek mag, (mee)besturen is nog beter. Mijn bedrijfsbelang zal altijd boven algemeen
sectorbelang gaan, durf dan ook kritisch naar uzelf te zijn!
Achter elk verhaal zit een verhaal. Mijn tekortkoming is dat ik het krantenartikel in de Twentsche Courant
Tubantia en de Stentor niet heb geverifieerd voor het naar de drukker ging.
Groet,
Arjan Bonthuis
Op persoonlijke titel.

Aanpassing Bruggen Hof van Twente!
Dit jaar komt het er toch eindelijk van, mede door LTO-inzet worden er in de Hof van Twente 4 bruggen
gerenoveerd/aangepast zodat in de toekomst hier ook zwaar vrachtverkeer/loonwerkers van deze bruggen
gebruik kunnen blijven maken. Te denken valt hierbij aan het transport van melk/mest/veevoer enz. Helaas
zijn er uit kostentechnisch-aspect ook bruggen bij die deze aanpassing niet krijgen. Diverse vormen van
kavelruil moeten er aan bijdragen dat deze bruggen zo min mogelijk door zwaar verkeer gebruikt worden.
De bruggen waar het om gaat zijn: De Ehzerbrug, Dorrebrug, Markelosebrug en De Warmtinkbrug.
Gedurende de werkzaamheden zijn er natuurlijk tijdelijke wegomleggingen.

Bodem en Waterplan Hof van Twente
Voorts bestaat er een mogelijkheid om voor uw bedrijf tegen een sterk gereduceerd tarief een bodem- en
waterplan op te laten stellen (mogelijk door de aanvraag van Europese POP-gelden via gebiedsmanager

W. Pasman). Hij tracht ook nieuwe POP-gelden aan te vragen om in de rest van het gebied Zuid-Twente
plannen te realiseren voor de individuele boer op het gebied van Bodem en Water.

Methaan-Lachgas
Deze beide stoffen zijn respectievelijk 27- en 300 keer schadelijker dan CO2.
Er wordt door verschillende milieuorganisaties al langer met de vinger naar de veehouderij gewezen als
verantwoordelijke voor deze uitstoot.
En recentelijk zijn er door de Partij van de Dieren al Kamervragen gesteld, aan staatssecretaris Dijksma.
Wij (de veehouderij) hebben hier nog geen antwoorden op, maar in lijn met de verwachting zal hier
uiteindelijk beleid op gemaakt worden.
Daarom heeft uw bestuur van LTO Noord afdeling Zuid Twente, een onderzoeks-aanvraag gedaan en
deze is gehonoreerd bij de "groene kennis poort". In september zal een groep studenten van WUR en
Universiteit Twente voor ons een studie doen naar de effecten, de andere verantwoordelijken van deze
uitstoot en hoe we methaangas kunnen ombuigen naar een kans. Wie geïnteresseerd is om hier over mee
te denken, kan zich bij ons aanmelden.

Asbest
Op dit moment zijn we aan het inventariseren, samen met LTO Noord afdelingen West Twente en Oost
Twente of en hoe we in een groter verband, de asbest-saneringseis van de overheid zo efficiënt en
goedkoop mogelijk het hoofd kunnen bieden. Daarvoor zoeken we contact met alle stakeholders
waaronder gemeenten, provincie maar ook de particuliere sector, de industrie en de verwerkers. Ook
verzekeraars en banken zijn benaderd om mee te denken naar een goedkopere oplossing.

Mestverwerker Twence
Vrijdag 28 juli is bij de raad van State in den Haag, de zitting geweest die de eerdere uitspraak van de
Zwolse rechters toetst. Binnen 6 weken wordt normaal gesproken een uitspraak gedaan.

Eenduidige naamvoering…!
Graag wil ik, mede namens het hoofdkantoor in Zwolle, alle bestuurs-, commissie- en gewone leden erop
attenderen om in correspondentie de juiste naamvoering te gebruiken voor onze vereniging.
Wij zijn lid van: LTO Noord afdeling Zuid Twente
Als u het bijvoorbeeld heeft over LTO, dan heeft u het over een samenwerkingsverband dat bestaat uit
LLTB, ZLTO en LTO Noord.
Wij zien te vaak een foutieve naamvoering zoals Lto Zuid Twente, LTO Zuid Twente, Lto Twente zuid,
L.T.O. Zuid Twente, etc.
Dus: Bent u lid van onze vereniging en correspondeert u namens de vereniging per mail, brief, app of via
de media, gebruikt u dan de naam:
LTO Noord afdeling Zuid Twente of LTO Noord afd. Zuid Twente
waarbij LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) altijd met hoofdletters wordt geschreven.
Alvast dank hiervoor, ook namens het hoofdkantoor van LTO Noord.
Niels Katier (afdelingsbestuurslid)

Fietstocht de boer op Haaksbergen
Op 3 augustus jl. hebben een viertal bedrijven in Haaksbergen en omgeving de deur open gezet voor het
publiek, nl:
1. Melkveebedrijf van de familie Damveld aan de Kolenbranderweg met 120 koeien en bijbehorend
jongvee. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel: Regenwater wordt opgevangen voor hergebruik
en 200 zonnepanelen zorgen voor energie. Tevens was er aandacht voor een koefamilie waarvan
moeder, kleindochter en achterkleindochter tezamen 300.000 liter hebben gegeven.
2. Biologisch melkveebedrijf van Frans, José en Geert-Jan Breukers in Beckum met 50 melkkoeien
die worden gehuisvest in een potstal. Opmerkelijk zijn de diverse kleurslagen van hun dieren. Zij
werken met veel oog voor biodiversiteit: Door o.a. het planten van hagen en door het kruidenrijke
gras is het aantrekkelijk voor wild, bijen en vogels.
3. Loon- en grondverzetbedrijf Roossink in Boekelo. Naast alle machines en techniek is er ook
aandacht voor mens en dier. Erna heeft een praktijk voor voetreflextherapie en voeding en Gerard
is imker.
4. Biologisch legkippenboerderij van Alfons en Marjo Aarnink uit Haaksbergen. De hoge eisen die
gesteld worden aan o.a. het dierwelzijn en de leefruimte voor hun kippen geven meerwaarde aan
de eieren.
Ondanks het mindere weer en wat tegenvallend bezoekersaantal kijken de ondernemers en de organisatie
van de Fietstocht ‘De boer op’ Haaksbergen terug op een geslaagde dag.

Tour de Boer Hof van Twente: Een Loeiend Succes.
Veel boeren, burgers en kinderen (ca. 800) stapten op de fiets maakten een Tour de Boer tocht in
Hengevelde. Zij mochten een kijkje nemen achter de schermen bij zes bedrijven t.w. de rosé
kalverhouderij van de familie Hag, Wijngaard Hoog’n Kamp, Geurs Loonwerk, Grondverzet & Transport,
Geurs Beton, Melkveehouderij van de familie Pierik en uitloopkippen van de familie Michorius.
De ondernemers lieten de bezoekers kennis maken met hun bedrijf, kregen veel vragen en zij kregen
duidelijk uitleg. Op de bedrijven waren diverse activiteiten en proeverijen. De kinderen hebben zich
vermaakt met een speurkaart waarmee er een aantal prijzen te winnen zijn. Halverwege de route kon men
de inwendige mensen verwennen met pannenkoeken om zodoende weer vol energie op de fiets stappen
voor de laatste etappe.

AOC Almelo MBO Veehouderij
September vorig jaar hebben Joke Pasman en Erik Dood van LTO Noord afdeling Zuid Twente een
overleg gehad met het AOC in Almelo over de MBO-opleiding Veehouderij. Er bereikten ons verschillende
berichten van leden over slechte communicatie en begeleiding van stagebedrijven en stagiaires, en ook
over de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn afgelopen jaar verschillende verbeteringen doorgevoerd. Meer
aandacht voor coaching en relatiebeheer en het vak bodemkunde wordt weer gegeven. Hoewel het beter
gaat, blijven we de vinger aan de pols houden. 14 juli j.l. hebben we een vervolgoverleg gehad. Omdat
AOC Almelo een regiofunctie vervult, hebben we ook LTO Noord afdeling West Twente en Oost Twente
i.o. (Tubbergen, Losser, Oldenzaal) erbij betrokken. Daarnaast was er een afgevaardigde van LTO
Regiobestuur Oost , AOC De Groene Welle (Zwolle en Hardenberg) en een beleidsmedewerker onderwijs
van LTO Nederland aanwezig. Dit was een zeer constructief overleg. De structuur van het huidige AOC
volstaat niet meer. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook meer
maatschappij-gericht. Dit geldt met name voor niveau 4, de ondernemersopleiding. Het bedrijfsleven moet
betrokken worden bij de inrichting van het onderwijs. Het leerlingenaanbod loopt terug, mede doordat het
AOC zich onvoldoende laat zien. Duidelijk is ook dat er te weinig budget is. Het AOC-onderwijs valt onder

het Ministerie voor Economisch Zaken, het overige MBO-onderwijs (de ROC's) onder het Ministerie voor
Onderwijs. Voor een AOC-leerling is er € 1000,- minder beschikbaar, terwijl het een relatief dure opleiding
is. Op termijn zullen de AOC's bij het Ministerie van Onderwijs worden ondergebracht. Er is een team
gevormd dat hiermee aan de slag gaat. Als LTO vinden wij het onze plicht ons sterk te maken voor een
kwalitatief goede vakopleiding voor de toekomstige boeren, maar ook voor hen die in de periferie terecht
komen. Behoud van locatie Almelo is van belang, want de reisafstand naar Hardenberg, Doetinchem of
Raalte wordt wel heel groot.

Permanente educatie bestuursleden
Om als bestuurder/belangenhartiger goed je werk te kunnen doen, krijgen we vanuit 'Zwolle' (kantoor LTO
Noord) verschillende mogelijkheden aangeboden om onze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
Er is voor elk wat wils. Om u een indruk te geven. Vanuit de LTO Noord Academie was er bijvoorbeeld 'Je
afdeling beter op de kaart', 'Lastige gesprekken', 'Tips en trucs bij onderhandelen', 'Strategisch opereren',
'Mindmappen'.
Van onze afdeling zijn alle bestuursleden naar meerdere bijeenkomsten geweest. Dat is niet vrijblijvend!
Voor de beginnende bestuursleden 3 avonden over de organisatie van de LTO.
Eind juni was er een 'Collegetour' voor alle afdelingen van Regio Oost (Overijssel en Gelderland), waar we
met bijna het gehele bestuur aan hebben deelgenomen. Keuze uit 10 workshops met gedreven sprekers,
waaronder Maurits von Martels: o.a. Crisis in de sector, Waterkwaliteitsnormen, Interview voor de pers,
Bruggen slaan, Lobby bij de gemeente, Natuurinclusieve landbouw en Volksvertegenwoordiging. Èn een
goede dag om collegabestuurders van andere afdelingen te ontmoeten.
We zijn nu ruim een jaar actief als LTO Noord afdeling Zuid Twente met een 11-koppig team, ieder met zijn
eigen inbreng, ervaring en persoonlijkheid. Om de teamgeest te bevorderen hebben we eind mei een
avond belegd met als thema 'Het bouwen van een nieuw afdelingsbestuur' onder leiding van een
professionele trainer. Dat was bijzonder zinvol. In de reguliere bestuursvergaderingen is amper tijd voor
'persoonlijke bespiegelingen' omdat de agenda overvol is. We gaan eind september nog een avond met
elkaar in de slag, dan met de bedoeling een duidelijke visie op kaart te zetten.
Joke Pasman

Er is meer dan fosfaat....
Het houdt de melkveehouderij dagelijks bezig 'fosfaat', oftewel de huidige fosfaatreductieregeling en de
komende fosfaatwetgeving. Dat heeft grote impact, voor ieder bedrijf verschillend, maar zeer doet het
iedereen. Dat veroorzaakt veel negativiteit en verdeeldheid. We horen en lezen het overal, in de media, de
boeren onderling. Arjan Bonthuis, onze voorzitter kwam hierover onlangs in het nieuws. Zie zijn
persoonlijke uitleg elders in deze nieuwsbrief. Zelf werd ik naar aanleiding hiervan benaderd door
TV/Radio Enschede, voor een interview: http://www.tvenschedefm.nl/audio-twentse-boeren-vechtengedwongen-inkrimping-veestapel-aan/nieuws-headlines/nieuws/item?984594
De tijd van vanzelfsprekend meer produceren en gegarandeerde afname door de zuivelfabriek is voorbij.
Helaas betekent dat ook dat er LTO-leden zijn, die voor hun lidmaatschap bedanken, omdat ze vinden dat
hun belangen door LTO Nederland niet goed zijn behartigt. Zo ook binnen onze afdeling. We benaderen ze
allemaal, maar het antwoord is bijna overal hetzelfde: "Als afdelingsbestuur doen jullie het goed, maar LTO
Nederland heeft het laten liggen". Jammer, eigenlijk zijn er alleen maar verliezers. Als je lid bent van een
LTO-afdeling ben je automatisch lid van LTO Nederland, dat staat niet los van elkaar. Graag wil ik toch
benadrukken dat belangenbehartiging zeer complex en divers is. Wat er binnen de afdeling speelt, pakken
we niet alleen zelf op, maar zoeken samenwerking met collega-afdelingen, Regio Bestuur Oost, en andere
partijen. En het komt bij LTO Nederland terecht, we hebben dus wel invloed. We weten elkaar goed te
vinden. We steken er veel tijd in, doen het met plezier. Binnen LTO Noord afdeling Zuid Twente houden we

ons bezig met de volgende zaken: melkvee-, varkens-, geiten-, paarden-, schapen-, pluimveehouderij,
water, contact met gemeentes, WOZ, Groene Metropool, Twence, methaangas, Natura 2000, Asbest, Stil
Leed, Mineral Valley, Boerderij-educatie, AOC, verbinding boer-burger. En als we dan een goed resultaat
behalen, profiteert iedereen daarvan, ook niet-leden. Bedenk wel, samen bereiken we meer dan alleen!

Gemeenteraadsverkiezingen
Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Middels een brief en door met de verschillende
fracties in gesprek te gaan zullen we hen op de hoogte brengen van het belang van de agrarische sector in
hun gemeente. Economie, het beeld van het landschap en een goed leef- en werkklimaat zullen naast
vergunningverlening de belangrijkste items zijn.
Heeft U goede ideeën of suggesties om mee te nemen, geef het aan ons door.

Fipronil
Het zal u niet ontgaan zijn dat de legpluimveesector midden in een crisis is beland. Oorzaak hiervan is dat
een niet-geregistreerd middel (fipronil) is ingezet tegen bloedluisbestrijding door het bedrijf Chickfriend.
Op dit moment mogen 138 bedrijven hun eieren niet afzetten. Door een zeer ontactische uitspraak door de
NVWA in het nieuws, door ALLE eieren over één kam te scheren, loopt de consumptie-eierensector grote
imagoschade op en hebben ook grote Duitse supermarkten aangegeven voorlopig geen Nederlandse
eieren te willen importeren. Onze legsector is ongeveer voor 60% afhankelijk van export. Inpakstations die
naar Duitsland exporteren staan vol met eieren en veel pluimveehouders hebben contracten met dit soort
inpakstations. Deze crisis treft dus de hele legpluimveesector!
De getroffen bedrijven liggen landelijk verspreid. Ook in ons gebied ‘Zuid Twente’. LLTB, ZLTO en LTO
Noord hebben infolijnen geopend over fipronil en voor pluimveehouders die behoefte hebben aan een
gesprek staan zij voor hen klaar.
Vanaf vrijdag 3 augustus hebben alle supermarkten ‘schone’ eieren in hun schappen. Dit bewijst hoe goed
het Track & Trace systeem in deze sector werkt. Hier mogen wij trots op zijn. Laten we deze sector een
hart onder de riem steken door aankomende tijd extra eieren te consumeren. Bak een lekkere cake of een
heerlijk boerenomelet. Verwen u zelf met een extra gekookt eitje bij het ontbijt of een ei over de rijst of
nasi. Koop een doosje extra als u de wekelijkse boodschappen doet. U zult de sector daar ontzettend mee
helpen…..!
Niels Katier
06-53501144
Portefeuillehouder pluimveehouderij

LTO Noord afdeling Zuid Twente bezoekt Brussel
Op 28 juni jl. hebben wij als afdeling een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel. We
waren hier op uitnodiging van Anny Schreier-Pierik, lid van de EVP-fractie.
Ook lobbyist LTO in Brussel, Koert Verkerk, was hierbij aanwezig. Hij hield een inleiding over de werking
van de EU als geheel en de rol van LTO en het Europese landbouwbeleid.
Het was een leerzame en interessante dag.

