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Bodem & Water - Henk Smith
Henk ging in gesprek met de verschillende afdelingsbestuurders met Bodem en Water in de portefeuille. Er
blijkt veel te spelen in de gebieden. Denk aan verzilting
in het Westerkwartier, beregenen en de vraag naar
voldoende hoeveelheid en goede kwaliteit van water, de
gaswinning in Blija, bodemdaling in de veenweidegebieden, het niet mogen oppompen van water rondom
natuurgebieden in Zuidoost Drenthe, waterberging en
erfafspoeling.
Omdat er zoveel verschillende zaken spelen, kan de
LTO-organisatie niet iedere afdeling inhoudelijk ondersteunen. Henk gaf aan dat organisatie zich realiseert
dat het veel van de lokale bestuurders vergt op dit vlak,
maar gebleken is dat lobbywerk vanuit de lokale
afdelingen wel het beste werkt.
De regionale organisatie heeft wel veel kennis over hoe
processen werken bij waterschappen. Bij vragen over
processen is het dus handig om met het regiobestuur te
schakelen.

Ondernemen in een gezonde leefomgeving –
Trienke Elshof
Trienke sprak de aanwezigen bij over de verschillende
thema’s die spelen in deze portefeuille. De portefeuille
is heel breed: o.a. CO2, ammoniak, fijnstof, mest en
mineralen en GLB. De uitvoering van GLB start, naar
verwachting, in 2022. Er is €9 miljoen vrijgemaakt om
pilots te draaien, vergelijkbaar met de uitvoering van
agrarisch natuurbeheer.

Elk Europees land mag de uitvoering naar eigen inzicht
invullen. De inzet van LTO is om de subsidie toegankelijk te maken voor iedereen. Niet alleen als je
bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer kunt doen.
Een tweede uitgangspunt is dat de subsidie bij actieve
agrariërs moet terechtkomen.
Qua ammoniak is de onderwaterdrainage van de veenweidengebieden spannend. Als dat geschrapt wordt, is
de ammoniakreductie die de landbouw kan realiseren
naar verwachting 1 megaton lager.
Bij PAS speelt momenteel de termijn van twee jaar bij
vergunningen. Bedrijven die een vergunning hebben
gekregen, maar nog niet hebben gebouwd (bijvoorbeeld
vanwege de fosfaatproblematiek) komen in een
spagaat.

Landelijk gebied Fryslân - Peet Sterkenburgh
In een setting met vooral afdelingsbestuurders uit
Fryslân werden gedane zaken en dossiers die in 2019
aan de orde komen, besproken. In de provincie speelt
een aantal grote dossiers die een lange doorlooptijd
hebben. Bijvoorbeeld de zogenoemde “landbouwdeals”
en de discussie over hoe onder de noemer van “Natuer
mei de Mienskip” de restopgave van ruim 2000 ha
nieuwe natuur invulling moet worden gegeven. In beide
dossiers wordt zowel bestuurlijk als vanuit de werkorganisatie een hoop energie gestoken.
Voor wat betreft de landbouwdeals is het vanuit LTO
Noord de ambitie om een werkstructuur met
consulenten in stelling te brengen die agrarische ondernemers zowel in de veehouderij als de akkerbouw gaan
helpen om hun weg te vinden in de kansen die er liggen
om duurzaamheidsstappen te zetten zoals die door
markt en maatschappij worden gevraagd.

Naast de grote dossiers is er in Fryslân inzet op zaken
als het opzetten van een grondbank, het gemeentelijke
werk in relatie tot ruimtelijke plannen, nieuwe drinkwaterwinning en de actualisatie van de Provinciale
Omgevingsvisie en verordening.

De afdelingen gaven als suggestie mee om de instapmogelijkheden voor subsidies proberen te vergroten. Er
zijn veel subsidiemogelijkheden, maar niet iedereen
weet daarvan en het blijkt lastig hier een weg in te
vinden.

Verenigingszaken - Trienke Elshof
In de workshop Verenigingszaken werden onder andere
‘best practices’ op het gebied van ledenbinding gedeeld
tussen de afdelingen. Zo worden door de afdeling
Noord-Drenthe kleine (huiskamer)bijeenkomsten zonder
agenda georganiseerd in de dorpen. De bestuurders
bellen binnen ongeveer een uur de leden om hen uit te
nodigen en tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers vertellen wat er speelt in hun gebied.
De afdeling Weststellingwerf organiseert ‘Out-of-thebox’-bijeenkomsten. De leden worden uitgenodigd op
een bedrijf van buiten de landbouwsector. Hier komen
per keer zo’n 100 deelnemers op af.

Natuur en Fauna - Peet Sterkenburgh
Zwaartepunt van de inzet op dit dossier ligt bij fauna op
de diverse diersoorten die substantiële landbouwschade
veroorzaken of zouden kunnen gaan veroorzaken. Het
beleid hieromtrent is per provincie verschillend geregeld
wat het nodig maakt om vanuit het Regiobestuur op drie
borden te schaken. Vooral de “nieuwe soorten” zoals
bevers, wolven en muizen vragen de nodige aandacht.
Voor de ganzen wordt in Fryslân beleid verlengd, in
Groningen geëvalueerd en in Drenthe gemaakt.

Een simpele tip om meer draagvlak in een afdeling en
meer bezoekers op een bijeenkomst te krijgen van de
afdeling is: “zet op de uitnodiging ‘neem je zoon of
dochter mee’”. Ledenbinding is enerzijds 80% vertrouwen, anderzijds 20% communicatie. Het ♥ binnen
de afdeling is van groot belang. Daaraan werken en die
uitstraling vergroten is een grote plus bij ledenbinding.
Zowel voor het binnenboord houden van “stille leden”
als voor nieuwe leden.
Ook werd heel praktisch geredeneerd; juiste emailadressen zijn tegenwoordig onmisbaar. Blijft zaak om dit
actueel te houden en om elkaar daarvan op de hoogte
te stellen als organisatie en als afdeling.
Andere mogelijke ledenbindingsvormen zijn WhatsAppof belgroepen indelen. Kan per dorp of gebied of voorafgaand aan een GOC-overleg.

Landelijk Gebied Groningen, Alma den Hertog
De aanwezigen tijdens deze workshop zijn allemaal
afkomstig uit Groningen. Ze gaven Alma input over wat
er speelt binnen hun afdeling. Een veel gedeelde zorg is
die over de energietransitie met zonneparken, de LTOzonneladders en windmolens. Over biodiversiteit en
natuurinclusieve landbouw waren de aanwezigen het
ook eens. Belangrijke zaken, maar de vergoeding moet
dan wel afdoende zijn.

Op het terrein van natuur is er vanuit de landelijke
agenda inzet op natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Gekeken wordt hoe LTO Noord een rol kan
spelen in het uitwerken van programma’s en projecten
waarbinnen boeren met een verdienmodel kunnen
meebewegen op deze ontwikkelingen.

Markt en Maatschappij - Tanja Beuling
De workshop Markt en Maatschappij richtte zich met
name op het agrarisch onderwijs. De aanwezigen waren
het erover eens dat de kwaliteit van het onderwijs
steeds minder wordt en vonden het ook goed om hier
eens van gedachten over te wisselen. Of dat nu aan
een lerarentekort of tekort aan financiën bij de verschillende onderwijsinstellingen ligt, is niet helder.
Er is gesproken over het idee om het agrarisch onderwijs mogelijk te laten aansluiten bij de ROC’s, zodat
voor de algemene vakken aangesloten kan worden bij
deze scholen. Mogelijk zorgt dit voor een grotere
robuustheid van het onderwijs.
Misschien is het ook een idee om de krachten van de
verschillende agrarisch onderwijsinstellingen meer te
bundelen, zodat er minder, maar wel betere scholen
ontstaan. Ook werd aandacht gevraagd voor het belang
om als lid als stagebedrijf te fungeren.
LTO stelt voor om beter in gesprek te gaan met de verschillende instellingen. Dit is wel meer een taak voor het
regiobestuur of zelfs het landelijke bestuur, maar als
een afdeling kansen ziet, connecties heeft of bijvoorbeeld een gastcollege mag verzorgen, zou dat heel
mooi zijn.
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Landelijk Gebied Drenthe - Jan Bloemerts
Aanwezig bij de workshop landelijk gebied Drenthe
waren Drentse afdelingsbestuurders, een voorzitter en
medewerkers van DAW en de ontwikkelingsagenda
duurzame melkveehouderij. Ter inspiratie lag de lijst
met Drentse thema’s en de bijbehorende provinciale en
gemeentelijke dossiers op tafel. Het gesprek ging met
name over hoe de belangenbehartiging op provinciaal
en gemeentelijk niveau te organiseren.
Jan en Tanja gingen in gesprek over hoe de contacten
met de gemeenten verlopen en wat daarin van
bestuurders wordt gevraagd. Bestuurders gaven aan
dat er lokaal redelijk veel van de bestuursleden wordt
gevraagd, het vinden van nieuwe bestuurders niet altijd
meevalt, de dossiers complexer worden en hierdoor om
inhoudelijke en procesmatige (specialistische) kennis en
ondersteuning (van de werkorganisatie) vragen.
Het vertegenwoordigen van de landbouwbelangen en
de inzet die dat vraagt, zijn belangrijker dan de
financiële vergoeding maar dit dient niet scheef te
groeien.
Op dossierniveau kan werken met een landbouwwerkgroep een manier zijn hoe een dossier op te pakken en
lokaal binding te houden. In dat geval wordt binnen een
lokale LTO Noord afdeling een landbouwwerkgroep
gevormd op één dossier met (bestuurs-)leden die dat
dossier raakt of waar ze kennis van hebben en die zich
voor een bepaalde periode (1-1,5 jaar) zowel inhoudelijk
als procesmatig verdiepen in een dossier. De vergoeding hiervoor komt vanuit de regio. Daarnaast
worden werkzaamheden van bestuurders en werkorganisatie vaak door overheden bepaald.
Aangegeven werd dat er ook behoefte is om inzet en tijd
vrij te maken voor onderwerpen die LTO Noord
agendeert in plaats van de gemeente of andere overheden. Als voorbeeld werden de voormalige agrarische
gebouwen genoemd.

Zo kan iedere regio invulling geven aan de behandeling
van de problematiek. Een tip voor de aanwezigen is om
vooral de lokale en provinciale politieke partijen te
betrekken bij deze dossiers.

Afdelingsbanners

Aan het eind van de
bijeenkomst werden de
afdelingsbanners geshowd.
Iedere afdeling, tenzij deze
nog in een fusie zit en er nog
geen naam bekend is, heeft
nu een eigen banner met
naam.
Afdelingen die de banner nog
niet hebben meegenomen
kunnen mailen met relatiebeheerder Karin Heeling via
kheeling@ltonoord.nl

Film
Een filmpje als terugblik op deze bijeenkomst vindt u op
onze facebookpagina. Enneh, heeft u onze fb-pagina al
geliked?

Mijnbouwdossier - Alma den Hertog
De aanwezigen bij deze workshop kwamen voornamelijk uit Drenthe en Friesland, en dat is niet eens zo
heel verwonderlijk. Want de problematiek die in
Groningen speelt, vertoont gelijkenissen met de
problematiek rondom zoutwinning, zandwinning en
gaswinning in Friesland en Drenthe.
Alma lichtte toe wat LTO heeft gedaan in Groningen en
wat de andere regio’s hiervan kunnen leren. Er is
bedacht dat het handig is dat er LTO-breed een plan
van aanpak zou moeten komen voor mijnbouw.
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