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 NIEUWSBRIEF  
 

                                                                                                  
ABO  Agrarische Belangenbehartigings Organisatie Ooststellingwerf – afdeling van LTO Noord 

ABO secretariaat  – a.b.o@hetnet.nl – www.ltonoord.nl/afdeling/abo-ooststellingwerf 

HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER 
 
Beste leden, donateurs en belangstellenden, 
 
hier al weer de tweede nieuwsbrief die ik mag openen als voorzitter van de ABO. 
Dit doe ik met heel veel zin in het aankomende seizoen. Die op dit moment nog even op de handrem wordt gehouden 
door de weersomstandigheden. Maar we weten van de afgelopen jaren dat dit ook dit jaar wel weer zal gaan veranderen.   
 
Waar we terug kijken op een heel afwisselende periode van acties, debatten en onderzoeken, nog meer acties, 
overleggen en …. Hoop ik dat we de komende tijd weer volop kunnen gaan voor een jaar waarin de ondernemers zelf 
weer aan de slag kunnen. Waarin er getimmerd gaat worden aan een nieuwe omgevingsvisie en een nieuw GLB beleid . 
Allemaal randvoorwaarden waarbinnen wij ons moeten gaan voortbewegen. 
 
Ik  heb zelf erg veel van u leren kennen en ook binnen de politiek en de andere organisaties begin ik de lijnen een beetje 
te vinden. En zodoende vond ik het een erg leerzaam eerste jaar als voorzitter. Ik hoop dat het komende jaar nog meer 
van jullie te kunnen spreken en ook nog meer voor jullie te kunnen betekenen. Dit gaan we vooral doen op lokaal niveau, 
maar ik hoop ook dat we op provinciaal niveau een beetje mee kunnen drukken in de goede richting.  
 
Als ABO bestuur hebben we de afgelopen periode veelvuldig contact met leden gehad en ook best wel eens een pittig 
gesprek gehad.  Dat is mooi omdat we elkaar zo scherp houden en ook onze koers als ABO/LTO kunnen bepalen. Dit 
vinden we erg prettig omdat we dan voor u als leden op sommige fronten de strijd kunnen aangaan . 
Zo zitten we boven op de nieuwe omgevingsvisie en alles wat daaromheen gebeurt en hebben we bij al heel wat 
bijeenkomsten ons gezicht kunnen laten zien en dus ook onze inbreng kunnen leveren. Dit  proces zal de komende tijd 
nogal  wat tijd gaan vragen en als u iets hebt wat daar mee te maken heeft, schroom dan niet en laat het ons weten zodat 
wij er mee aan de slag kunnen. Ook de waterschapszaken blijven ons bezig houden want op dit gebied gebeurt de laatste 
jaren veel. Dus ook hier zullen we onze inzet blijven plegen. 
 
Als bestuur hebben we een goede periode gehad en best veel  dingen kunnen oppakken. We zijn blij met de inzet van alle 
commissies die op volle toeren draaien, doordat een heel aantal van u zich daarvoor in inzet . Ook zien we voor de 
mensen die na gedane arbeid afscheid gaan nemen al weer nieuwe leden opstaan om die taken op zich te nemen. Hier 
zijn wij uiteraard erg blij mee, want zo kunnen we als ABO alles blijven doen wat er van ons verwacht wordt.  
Ik hoop dat u het komende jaar weer gaat genieten van uw passie en alle dingen die daar mee te maken hebben. Laten 
we trots zijn op wat we doen en dit aan de mensen om ons heen laten merken! 
 
Tot 26 maart in Fochteloo! 
 
 
Groet Fokke Hut 
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LOPENDE ZAKEN VAN LOKAAL BELEID 

 
 
Kleine windmolens, omgevingsvisie en Fochteloërveenweg 
 
Kleine windmolens 
De provincie geeft nog steeds geen duidelijkheid met betrekking tot de kleine windmolens. De verwachting is dat het pas 
in juni op de agenda komt, het gaat er dan met name om of er een lange of een korte procedure bij de gemeente 
doorlopen moet worden. Afwachten dus.  
 
Omgevingsvisie 
Op 26 februari kwam u allen in grote getale richting het Biosintrum om mee te denken over de Nota van Uitgangspunten 
en vooral wat u straks terug wilt zien in de omgevingsvisie. Karin heeft hier een verslag van gemaakt, die staat verderop 
in deze nieuwsbrief.  
Wij waren in ieder geval zeer blij met de grote opkomst! Het is namelijk van groot belang dat wij onze stem laten horen bij 
het tot stand komen van dit document. Door de grote opkomst weet de gemeente alvast dat het leeft bij de agrariërs.  Er 
wordt ons namens LTO Noord aangeraden om een eigen visie op te stellen; daar gaan we binnenkort mee aan het werk. 
Ook een netwerk en het goede contact met de gemeente kan ons verder helpen. We proberen dit zo goed mogelijk te 
onderhouden.  
In de nabije toekomst worden er nog meer kennis sessies georganiseerd; er wordt langs gegaan bij o.a. jeugd, ouderen , 
dorpsbelangen en tot slot wordt er een heus omgevingsfestival georganiseerd waar iedereen zijn plannen op tafel kan 
leggen.  
  
Fochteloërveenweg 
Deze week kwam er een mail van de gemeente met daarin het in februari door de raad goedgekeurde plan van aanpak 
voor de Fochteloërveenweg. De belangrijkste pijlers van de aanpak bestaan uit: 
-Beleven 
-Bereikbaarheid 
-Biodiversiteit 
Omwonenden, ABO, Natuurmonumenten en de Gemeente gaan hier binnenkort over in gesprek. Er wordt toegewerkt 
naar een integrale afweging en daar worden ook de belangen van de omwonenden in meegenomen. We houden u op de 
hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sieger Neimeijer en Marisca Moes 
 
 
Waterwinning Terwisscha 
In het droogteschade dossier van de groep grond eigenaren “Terwisscha 2” zijn er nieuwe ontwikkelingen. Bij het 
schrijven van deze tekst moet de vergadering van Terwisscha 2 nog plaatsvinden, waarin het bestuur een toelichting geeft 
op het besluit de Stichting Terwisscha 2 collectief aan te melden  bij het landelijk initiatief Droogteschade.nl. 
Hierbij zijn inmiddels meer dan 1100 grondeigenaren betrokken. Droogteschade.nl staat voor een gezamelijke landelijke 
actie voor het realiseren van het wettelijk recht op volledige schadevergoeding bij grondwateronttrekking zoals bij 
Terwisscha. 
 
Verder kunnen we melden dat Vitens plannen heeft om +/- 3 mln. kuub  grondwater extra te winnen bij Beilen en dit via 
een leiding langs de de N381 naar Terwisscha te transporteren en hier te verwerken. Zodra deze winning in werking is zal 
bij Terwisscha de helft minder water worden onttrokken. 
 
Onlangs hebben Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân een inspraakavond georganiseerd over de 
beregeningsbronnen rondom het Drents Friese Wold. Ook hier was de ABO vertegenwoordigd.  
Er is sprake van dat de waterwinning last heeft van de onttrekking van grondwater voor onder andere beregening. Er 
wordt eerst onderzoek gedaan, later volgt meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jos van Burgsteden 
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BIJEENKOMST OMGEVINGSVISIE LANDBOUW EN RECREATIE EN TOERISME 

 
 
Op 26 februari werd de themabijeenkomst Landbouw en recreatie en toerisme voor de Omgevingsvisie van 
Ooststellingwerf gehouden in het Biosintrum in Oosterwolde. Alle ondernemers in voornoemde sectoren waren daarvoor 
middels een advertentie in de krant voor uitgenodigd. 
 
De ongeveer 80 aanwezigen kregen eerst een korte inleiding over de Omgevingsvisie; Wat en Hoe?  

 De visie wordt opgesteld samen met de samenleving – dit doet de gemeente door participatiesessies te houden, 
waarvan deze avond de aftrap was 

 De visie is integraal – Alles komt erin, het omvat alle sectoren, kernen, buitengebied, alles 

 De visie kijkt ver vooruit – Is voor de lange termijn, hoe zorgen we dat we dat waar kunnen maken? 

 De visie omvat in tenminste de fysieke leefomgeving 
 
Om te beginnen heeft men 5 vragen opgesteld waarmee er uiteindelijk een visiedocument opgesteld kan worden; 

1. Wat wilden we en willen we dat nog steeds? 
2. Wat komt er op ons af? 
3. Wat zijn onze kwaliteiten, wat is van waarde, wat maakt het hier nu zo bijzonder? 
4. Waar willen we naartoe? 
5. Hoe gaan we aan de slag? 

 
Punten 3 en 4 komen tijdens de participatiesessies vooral aan bod en tijdens de landbouwbijeenkomst (die ook voor 
recreatie en toerisme was, maar die waren lichtelijk ondervertegenwoordigd) was de centrale vraag; hoe komen we tot 
een toekomstbestendig landelijk gebied? 
 
De gemeenteraad heeft kaders voor de visie opgesteld waarmee rekening gehouden diende te worden. Deze waren; 

 Zoeken naar koppelkansen, niet meer monofunctioneel denken 

 Samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 Landschappelijke kwaliteiten vormen de basis 
 
Na deze informatie werden aanwezigen opgedeeld in 7 groepen, om te komen tot een ambitie voor het gebied die door de 
groep werd gedragen. In de pauze werden de resultaten van de groepen gedeeld met iedereen. Hierbij kwamen ook de 
koppelkansen terug, evenals samenwerking tussen verschillende sectoren en het versterken van elkaar. Uitdrukkelijk 
werden ook de punten ruimte (zowel fysiek als in regelgeving), ondernemersvrijheid en mogelijkheden voor een goed 
verdienmodel genoemd. De verkeersveiligheid en mogelijkheden om vrijkomende agrarische bebouwing een andere 
functie te geven stonden ook op verschillende lijsten. 
 
Na de pauze werden de groepen verzocht een voorschot te nemen op de bedachte toekomstperspectieven door met 
concrete maatregelen te komen om de eerder bedachte ambitie(s) te verwezenlijken. Dit bleek nog niet gemakkelijk. Heel 
veel ambities hingen samen met provinciale regels of landelijke wet- en regelgeving, waardoor het lastig wordt deze 
binnen de gemeente uit te voeren. Ga je dan proberen om je ambities aan te passen of probeer je als gebied boven het 
maaiveld uit te steken door het “anders” te doen? Er werd een vergelijking getrokken met een Gallisch dorpje uit een 
bepaald stripverhaal…. 
 
Alle groepen mochten over drie ambities hun mening geven. Uit de eindbespreking bleek wel dat niet alle groepen 
hetzelfde over bepaalde ambities dachten. Ook prioriteiten werden anders beoordeeld. 
Het wordt afwachten wat er van onze ideeën en ambities straks terug te vinden is in de omgevingsvisie. Wel hebben we 
nog meerdere kansen om ideeën naar voren te brengen; er volgen nog themabijeenkomsten voor andere sectoren, maar 
ook bijeenkomsten in de dorpen en een festival waarop iedereen welkom is. Mocht je dus nog ideeën krijgen de komende 
weken, kijk dan even op de site www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl , daar kun je je opgeven voor een 
participatiesessie of suggesties doen voor jouw omgeving! 
 
 
 
 

http://www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl/
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MELKVEEHOUDERIJCOMMISSIE / VVB 

 
 
Het afgelopen half jaar is veel verteld over stikstof en allerlei andere problemen, maar oplossingen zijn er nog niet 
gekomen. 
We hopen dat er toch binnenkort duidelijkheid komt zodat iedereen weer verder kan. 
 
Activiteiten 
Deze winterperiode hebben we drie vergaderingen gehad waarvan 1 gezamenlijk met Weststellingwerf. 
Op 7 november was dhr. V/d Bosch van CRV in het dorpshuis van Haule om ons bij te praten over maximaal melken 
binnen de grenzen van productieruimte. Dit was een zeer geslaagde avond met ca. 30 personen.  
De gezamenlijke avond van Oost- en Weststellingwerf op 21 november was in Boijl. Deze ledenbijeenkomst van de 
Vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord was met ca. 100 personen een goed bezochte avond. Spreker was dhr. Wil 
Meulenbroeks van de vakgroep, die ons onder andere over de stikstof problemen kwam bijpraten. 
De laatste vergadering op 6 februari ging over energiebesparing, windmolens en zonnepanelen. De sprekers van deze 
avond waren melkveehouder Niels Schimmel en Greet Ruitenberg. Het was een zeer informatieve avond waar nog lang 
over na gepraat werd in het dorpshuis in Makkinga, deze avond waren er ca. 40 personen. 
 
De laatste activiteit van dit seizoen is een excursie op 11 maart naar boer Bart in Rotstergaast en Agro Giethoorn in 
Giethoorn. 
We hopen op een goede opkomst, want het is zeker de moeite waard! 
  
  
De melkveehouderijcomissie. 
  
 
 

PR-COMMISSIE 

 

Ook in 2019 heeft de PR-commissie haar steentje weer bijgedragen bij verschillende activiteiten, daarom allereerst een 
terugblik op 2019: 
 
Avondvierdaagse Haulerwijk 
Op 22 mei kwam de Avondvierdaagse van Haulerwijk over het erf van Familie De Jong in Haule.  
De wandelaars kregen een beker drinkyoghurt en een blokje kaas aangeboden namens A-ware. Ondertussen kon er een 
kijkje genomen worden in de stal en praatje gemaakt worden met de boer & boerin! 
 
Boerderijbezoeken 
Een aantal jaren terug werd er door scholen enorm veel gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om een boerderij te 
bezoeken, dat we als PR commissie destijds besloten hebben de bovenbouw kinderen door te verwijzen naar Stichting 
De Boer op Noord. De hierbij aangesloten bedrijven verzorgen boerderijlessen voor het basisonderwijs, die geheel 
aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Vanaf 2019 kan ook groep 3/4 via Stichting de Boer op Noord een 
boerderij bezoeken. Dus blijven voor de ABO alleen de kleutergroepen over. Dit jaar hebben we 3 kleutergroepen 
ontvangen en hen laten kennis maken met het boerenleven. 
 
Open dag fiets4daagse Appelscha 
De deelnemers van de fiets4daagse van Appelscha waren op 13 augustus welkom op het bedrijf van familie Stalenhoef in 
Donkerbroek. De bezoekers konden de boerderij bezichtigen en een ronde maken over de streekmarkt. De fietsers 
kregen een beker zuivel aangeboden. De open dag  was een groot succes. We denken dat wel 80% van de deelnemers 
het bedrijf over is geweest. 
 
Landbouwwerkweek Amersfoortse Berg 
Van 15 tot en 18 oktober waren de leerlingen van de Amersfoortse Berg op landbouwwerkweek in Friesland. Ook binnen 
onze afdeling is er weer een schoolklas ontvangen door 12 enthousiaste gastgezinnen. Naast het meehelpen en 



5 

meelopen op het bedrijf zijn de leerlingen op excursie geweest naar familie Sinnige in Appelscha. Hier heeft Sacha 
Plekkenpol, dierenarts van Dierenartsencentrum De Stellingwerven, alle ins & outs verteld over de koe. De week werd 
afgesloten met een gezellige bonte avond bij D’Elf Ieken! 
 

    
 
We kijken terug op een mooi PR seizoen en willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn / haar gastvrijheid om 
schoolklassen, fietsers, wandelaars en logés te ontvangen! 
 
Vooruitblik 2020 
Op dit moment heeft de PR het seizoen voor 2020 alweer opgestart.  
Traditiegetrouw ontvangen de basisscholen in de gemeente van de PR-commissie weer een uitnodiging om op 
boerderijbezoek te gaan. Daarnaast zullen we in ieder geval aanwezig zijn tijdens de Fiets4Daagse én de 
Wandel4daagse van Appelscha.  
 
En verder staat de DOE-dag dit najaar weer op de agenda. 
In de laatste nieuwsbrief heeft u hierover al een oproep kunnen lezen… 
De PR-commissie is namelijk op zoek naar een andere (originele) opzet óf in plaats van de DOE-dag. 
Binnen de commissie hebben we hier over gebrainstormd: Moeten we nog wel weer een DOE-dag organiseren? Immers 
er zijn al best veel vergelijkbare initiatieven (AH boerderijdagen, Campina Open Boerderijdag etc). Vinden de mensen het 
nog leuk? Voegt het nog voldoende toe? 
Maar de grote vraag is: Stel we doen geen DOE-dag… maar wat dan wel?!?? 
Dus: Heeft u een leuk idee, laat het ons dan vooral weten! 
 
 
Willyande Smeenk 
Voorzitter PR 
 

EVEN VOORSTELLEN… 

 
 
Graag wil ik me als nieuw gezicht in het AB voorstellen.  
Ik ben Christiaan de Jong (38 jaar), getrouwd met Willemijn 
en we hebben drie kinderen. We wonen in Donkerbroek en 
hebben daar een kalvermesterij met plaats voor 1566 dieren. 
 
In het ABO bestuur neem ik het stokje over van Harry de 
Klein. Mijn taken zullen het penningmeesterschap en het 
aanspreekpunt voor de intensieve dierhouderij zijn. In deze 
rol hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen voor een goede 
belangenbehartiging van de agrarische sector in 
Ooststellingwerf.  
Verder hoop ik dat de leden mij bij vragen weten te vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan de Jong 



6 

VOORJAARSLEDENBIJEENKOMST 26 maart 2020 

 

 

Agenda voorjaarsledenbijeenkomst ABO 2020 
 
Ook dit jaar zijn niet-leden uitgenodigd voor onze bijeenkomst. Dit is dan ook de reden dat het financieel verslag 2019 
voorafgaand aan de vergadering ter inzage ligt en indien gewenst besproken kan worden met de penningmeester. Vanaf 
19.30 uur bent u welkom. 
Tijdens de vergadering, die om 20 uur zal beginnen, zal alleen het verslag van de kascommissie aan bod komen. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen najaarsvergadering 2018 
4. Verslag kascommissie 
 Benoemen nieuwe kascommissie 
5. Verkiezing/afscheid sectorcommissieleden 
6. Jaarverslag AJO 
7. Rondvraag 
 
             PAUZE 
 
8. Stikstof: Snapt u het nog??? 

Het woord is aan Geesje Rötgers, die ons zal informeren over de actuele ontwikkelingen rond het 
stikstofvraagstuk. 

9. Sluiting 
 
 

ABO ALGEMEEN BESTUUR 

 
 
 
Voorzitter 
Fokke Hut 
Hoofdweg boven 85, Haulerwijk 
Tel: 06-30303663 
 
PR commissie: 
Willyande Smeenk 
Laagduurswoude 3, 8423 VM Oosterwolde 
Tel: 0516-515058 

Melkveehouderijcommissie: 
Lammert van Rozen 
Koelandsweg 5, 8435 VX Donkerbroek 
Tel: 0516-491467 

 
Lokaal beleid: 
Sieger Neimeijer 
Schapendrift 34, 8435 WK Donkerbroek 
Tel: 06-13632620 

 
Dierhouderijcommissie: 
Harry de Klein 
Terwisscha 10, 8426 SJ Appelscha 
Tel: 0516-516798 

 
Marisca Moes 
Zuideinde 19, 8428 HC Fochteloo 
Tel: 0516-427975 
 
Jos van Burgsteden 
Peperstraat 3, 8424 SJ Elsloo 
Tel: 0561-421791 

 
Secretariaat: 
Karin Mulder 
Tronde 7, 8424 SK Elsloo 
Tel: 0516-523122 
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DE ABO ONDERSTEUNENDE BEDRIJVEN 

  

Dierenartsencentrum De Stellingwerven Noordwolde / Oosterwolde 

Brandsma assurantie- en advieskantoor  Oldeberkoop 

Weidse Blik BV Joure 

Loonbedrijf “De Samenwerking” Elsloo 

Winkel Elsloo V.O.F. Elsloo 

T. Wijntjes Elsloo 

Alan accountants en adviseurs Leek 

Transport Bedrijf J. Betten & ZN Appelscha 

Bouwbedrijf  Doornenbal  Appelscha 

AgriPlaza Friesland Makkinga 

Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland Heerenveen 

Ecostyle BV Oosterwolde 

Graafstra mechanisatie Oosterwolde 

Notariaat De Werven Oosterwolde 

Loonbedrijf Veldkamp Haule 

Van der Meer accountants Oosterwolde 

Accon AVM accountants  Drachten 

Van Braak accountants Marum 
Flynth Drachten Drachten 


