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Meedenken over technologische verbetering op uw bedrijf!
Ton Hilhorst, Leo van Pagée en Huib Krukkert zijn studenten van de Saxion hogeschool te Enschede. Voor
hun opleiding werken zij samen met Maxon motor in Enschede aan innovaties in de agrifood sector.
Daarvoor hebben ze uw ideeën nodig! Bijvoorbeeld als het gaat om arbeid, stalklimaat of emissiereductie.
Maar misschien heeft u wel een heel ander idee waar technologie kan helpen om het werk te verbeteren.
Laat het ons weten! Voor meer informatie, stuur een mail naar huibkrukkert@gmail.com.

Mestverwerking Twence
Op 15 november en 2 december aanstaande is er zitting bij rechtbank Zwolle. Uitspraak wordt begin 2017
verwacht. Daarna buigt de Raad van State zich over de vergunningaanvraag. De gerechtelijke procedure
loopt in lijn van de verwachting. Twence heeft inmiddels een SDE-subsidie aangevraagd.

Nieuwe omgevingsvisie Provincie Overijssel ter inzage
Provincie Overijssel heeft een nieuwe omgevingsvisie ter inzage gelegd. Hierop heeft LTO Noord een
zienswijze ingediend. In het verlengde hiervan werkt de provincie aan de “handreiking kwaliteit impuls
buitengebied”. Bedrijven die een aanpassing buiten het bouwblok aanvragen bij de provincie moeten aan
extra voorwaarden voldoen: de zogenoemde ‘kwaliteitsimpuls’. Die kwaliteitsimpuls wordt in samenspraak
met de omgeving en de betreffende gemeente bepaald. Zoals het er nu uit ziet krijgt de gemeente
behoorlijke autonomie. Dat baart ons als LTO zorgen en hierover zijn we in gesprek met de Provincie.

Van de legger halen kleinere sloten – Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen werkt zoals u uit eerdere communicatie weet aan het “van de legger halen” van
kleinere sloten. Hierover hebben we eerder met u gecommuniceerd en de inbreng van deze raadpleging is
gebruikt voor een zienswijze namens LTO Zuid-Twente. Dit is afgestemd met Ria Broeze van het
Waterschap Vechtstromen. Ook LTO Noord diende een zienswijze in.

Natura 2000 Haaksbergen
De drie deskundigen onderzoeken nu op perceelsniveau wat er nodig is om de Natura 2000 doelstellingen
te halen. Wij zullen dit onderzoek moeten afwachten om te kunnen beoordelen welke gevolgen dit heeft
voor de grondeigenaren.

Kavelruil rond nieuwe N18
Momenteel werken wij samen met het Kadaster aan ruwe concept plannen. Op verschillende punten lopen
we hierbij tegen problemen aan. Toch verwachten we dat we voor deze problemen een oplossing vinden
en we hopen deze winter de plannen te kunnen presenteren bij grondeigenaren en gebruikers.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Reggedal – Waterschap Vechtstromen
Grondeigenaren met meer dan 5 ha eigendom in het gebied langs de Bovenregge, Middenreggen en
Exosche Aa zijn uitgenodigd voor een informatiemiddag over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Reggedal. Binnen het DAW-project is geld beschikbaar om een bedrijfsafwateringsplan te maken en de
grond te verbeteren voor boeren in het Reggedalgebied nabij Enter. Op 2 november is er van 12.30 tot
16.00 uur een informatiebijeenkomst over dit project bij ’t Hoogspel in Ambt-Delden.

