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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, 
 
Deze wil ik graag beginnen met een positieve doorkijk, een stip aan de horizon of toch ook wel heel dicht bij.  
Als landbouw zijn we veelvuldig in het nieuws en daar kunnen we allemaal wat van vinden; ik kijk graag naar de 
positieve stukken. Waar ik blij van word is dat er heel veel bestuurders en belanghebbenden zich met enorme 
passie inzetten voor de landbouw. We hebben als landbouwers allemaal andere belangen en dat maakt het 
soms best lastig om elkaar te begrijpen. Maar als we ons een beetje meer verdiepen in wat we nu allemaal 
exact doen gaan we dat beter begrijpen. En begrip is iets wat ik terug zie bij heel veel ondernemers. Begrip 
maakt dat we elkaar beter kunnen helpen en ik hoop dat we dat als ABO kunnen: Er voor elkaar zijn.  
 
Landelijk, provinciaal en gemeentelijk er wordt aan ons getrokken.  
 
Onze grond, vergunning en nog veel meer; ze willen allemaal wel iets van ons. Wat doen we daar mee? 
Proberen we er een stukje meerwaarde uit te halen of laten we het gaan. Jochem Meyer sprak in een show 
eens over Ecoplaza, uit die show heb ik onthouden dat hij daar spinazie koopt voor €3,-: Hier zit duidelijk een 
stukje meerwaarde . Zo kunnen we heel veel dingen noemen waar we meerwaarde uit kunnen halen, maar 
willen we dat ook zien?  
Ik denk dat meerwaarde een stip op de horizon kan zijn voor een sommigen van ons. En hier kunnen de 
overheden wel eens grotere rol in spelen dan we soms denken.  
 
Denken in kansen in plaats van bedreigingen. 
Biedt de nieuwe Stikstofwet kansen? 
Bieden weidevogels ons kansen?  
Biedt natuurbeheer ons kansen?                                                                                                                                              
 
Maar ondanks al die mogelijke kansen zijn er ook zorgen waar wij als ABO/LTO Noord elke keer weer voor 
strijden. Zoals u ook in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zitten we nog volop in een aantal processen. 
Omgevingsvisie, geurbeleid, gebiedsgerichte aanpak en ga zo maar door. We zijn erg blij met alle 
samenwerkingen die we hebben. dit maakt dat we als collectief op trekken en een gezamenlijk statement 
kunnen maken naar overheden en naar ons zelf als agrariërs. Ook zijn we erg blij met de houding en 
samenwerking die we hebben met  de mensen van onze lokale overheid. Ondanks alle corona beperkingen 
gaat alles gewoon door, weliswaar anders dan dat voor ons gebruikelijk is, maar we kunnen er mee uit de 
voeten.  
 
Het voorjaar komt er aan en dat stemt ons in de meeste gevallen een stuk beter dan de herfst. Ik hoop dat we 
met elkaar weer kunnen gaan genieten van de mooie dingen die voor ons liggen . 
Wij als ABO/LTO Noord blijven ons inzetten op zo veel mogelijk fronten om voor u het beste op de wal te halen. 
Dat kunnen we echter niet zonder u als meedenkende leden. Wij hebben uw input nodig om een goede 
vertegenwoordiger te kunnen zijn van de sector, dus is er iets of heeft u vragen; schroom niet en bel, mail of 
app ons. Langskomen mag natuurlijk ook (maar dan wel op afspaak in verband met corona). 
 
Groet Fokke Hut 
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DIGITALE VOORJAARSLEDENBIJEENKOMST OP 25 MAART 

 
 
Op dit moment zijn bijeenkomsten nog steeds verboden. In het najaar hebben wij een digitale ledenbijeenkomst 
via Zoom georganiseerd. Dit ging prima, maar de aanwezigen spraken wel de wens uit de volgende 
vergadering bij voorkeur ‘live’ te kunnen houden. Dat zit er binnen nu en afzienbare tijd niet in, daarom heeft het 
bestuur besloten ook de voorjaarsledenvergadering digitaal te houden. 
 
Dus, zet maar vast in de agenda: 25 maart, 20 uur Voorjaarsledenbijeenkomst ABO via Zoom. 
Alle leden ontvangen binnenkort de agenda en een link voor de vergadering. Deze keer worden alleen de leden 
uitgenodigd, zodat ook de financiën tijdens de vergadering kunnen worden besproken. 
 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk informatie in deze nieuwsbrief te verwerken, zodat u weet waar de 
ABO zich mee bezighoudt. We kunnen ons voorstellen dat er na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of 
onduidelijkheden zijn, dat u onderwerpen mist, of dat u graag even contact wilt hebben. Leden kunnen hierover 
tijdens de digitale ledenbijeenkomst in gesprek gaan met het bestuur. Mochten er niet-leden zijn die hier 
behoefte aan hebben, dan kunnen zij, zoals de voorzitter hiervoor ook al heeft aangegeven, bellen, mailen of 
appen naar de bestuursleden of het secretariaat. 
 
 
 

LOPENDE ZAKEN VAN LOKAAL BELEID 

 

 
Geurverordening Ooststellingwerf 
Het geurbeleid komt er aan… of toch nog even niet? 
We zijn al een mooie tijd bezig met het nieuw te vormen geurbeleid. En dat gaat ook nog even duren, want het 
staat op de agenda van de politiek maar wordt nog even doorgeschoven. Wij doen ons uiterste best om onze 
standpunten bij de politiek duidelijk te maken. We proberen er voor te zorgen dat er een beleid komt waar wij, 
maar ook de bewoners van onze gemeente mee uit de voeten kunnen. 
U hebt ons daar geweldig bij gesteund door massaal mee te denken en te reageren op onze oproepen om mee 
te doen met het webinar in januari. Dit heeft een duidelijk signaal afgegeven naar de politiek, maar ook naar 
ons; dat wij weten dat u ook mee denkt, goede vragen stelt en kritisch bent over wat en hoe het gebeurt.  
Hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief de resultaten hiervan melden. Mochten we echter uw hulp nog  
nodig zijn om tot een bevredigend resultaat te komen, dan komen we daar ook zeker voor bij u terug. 
 
Christiaan de Jong en Fokke Hut 
 
 
Projectleider Debbie Douwes aan het woord over de omgevingsvisie  

 
 

Het is alweer even geleden dat de participatiesessie met de agrarische sector over de Omgevingsvisie 
Ooststellingwerf plaats heeft gevonden. In maart 2020 ontmoetten we elkaar in het Biosintrum. En toen kwam 
corona … Helaas zijn toen de sessies stilgelegd en in het najaar van 2020 op een digitale wijze opnieuw 
opgepakt. We hebben inmiddels gesproken met u, andere ondernemers inwoners, plaatselijke en 
dorpsbelangen en maatschappelijke partners (sportverenigingen, woningbouwverenigingen, zorgverleners, 
etc.). 
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Op 17 februari  zijn de voorlopige resultaten van deze participatiesessies gedeeld met de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf. Ook het expertiseteam was daarbij aanwezig met een vertegenwoordiging van de ABO. Op 
deze avond is ook de opzet / denklijn van de Omgevingsvisie voorgelegd en de keuzes en de dilemma’s 
besproken. 
 
De Omgevingsvisie van de gemeente Ooststellingwerf heeft twee doelen. Aan de ene kant geeft de visie 
richting aan de ontwikkeling van de gemeente voor de lange termijn. Wat zijn onze ambities, waar zien we 
kansen en met welke opgaven en in welk gebied gaan we aan de slag? 
Tegelijkertijd is de Omgevingsvisie ook het kaderstellende document van de gemeenteraad voor de 
(toekomstige) initiatieven in de gemeente Ooststellingwerf. Ontwikkelingen die niet passen binnen het 
Omgevingsplan worden na invoering van de Omgevingswet getoetst aan de Omgevingsvisie.  
 
Op dit moment wordt de inbreng van de raad en het expertiseteam verwerkt tot een ruwbouw van de 
Omgevingsvisie. Ondertussen wordt een zogenoemd Omgevingsfestival gepland. Wanneer en in welke vorm 
moet nog worden bepaald, maar het is wel duidelijk dat het digitaal gaat gebeuren. Tijdens dit 
Omgevingsfestival is er ruimte voor alle inwoners en betrokkenen om nogmaals over de Omgevingsvisie in 
gesprek te gaan, ook met raadsleden.  
 
De inbreng van het Omgevingsfestival wordt vervolgens verwerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie. Via het 
expertiseteam zal de ABO ook hier nog invloed op hebben. Het streven is om deze ontwerp-Omgevingsvisie 
voor de zomer vrij te geven voor de formele inspraakprocedure. In het derde kwartaal van 2021 zal de 
Omgevingsvisie naar verwachting ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 
 
 
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat zowel U, als de ABO nog inspraak kan geven over de 
omgevingsvisie. Wij als ABO zullen ons uiterste best doen om dit geheel tot een voor de sector zo goed 
mogelijk eind te brengen.  
Maar ook u heeft inspraak en dat is van groot belang. Maak hier gebruik van, en geef uw mening, denk mee en 
wees kritisch over de omgevingsvisie ! 
 
Zodra de datum van de omgevingsfestival bekend is laten wij dit natuurlijk horen. 
 
 
Fochteloërveenweg 
 
Zoals u wellicht allemaal heeft kunnen lezen wordt de weg afgesloten bij de paddentrek.  Tijdens het overleg 
over afsluitingen van de weg met gemeente hebben we gehamerd op duidelijke communicatie naar de 
omwonenden en gebruikers van de weg. Inmiddels zijn afspraken gemaakt tussen omwonenden/gebruikers en 
de gemeente.    
 
 
Faunaschade  
 
Ganzen die grasland kaal vreten, een vos die kippen dood bijt, bevers die met hun dammen zorgen voor 
wateroverlast, steenmarters die autokabels doorbijten. Dit zijn enkele voorbeelden van schade door dieren die 
voor problemen kunnen zorgen. Deze schade kan gratis gemeld worden bij het Landelijk 
Meldpunt Faunaschade (www.faunaschade.nl). 
 
Tijdens het webinar over faunaschade is gebleken dat er wel veel schade is, maar lang niet alles gemeld wordt. 
Er is verschil tussen schade melden en een tegemoetkoming aanvragen. Om de ernst van het probleem 
duidelijk te maken wordt er dringend verzocht de schade wel te melden. Het melden van schade is dus gratis. 
Aan een tegemoetkomingsaanvraag kunnen, afhankelijk van het provinciale beleid, legeskosten (voorheen 
behandelbedrag) verbonden zijn. De tegemoetkomingsaanvraag of  schadevergoeding  vraagt u aan bij BIJ12, 

http://www.faunaschade.nl/
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de organisatie die namens de provincies de tegemoetkomingen bij faunaschade regelt. Kijk hiervoor op de 
website van BIJ12. 
 
Tot slot 
 
Er gebeurt heel veel op lokaal gebied in onze gemeente, denk hierbij aan de Natura 2000 gebieden, 
besluitvorming, energie, wegen. Wij proberen alles zo goed mogelijk op te pakken, maar we kunnen dit niet 
zonder input van onze leden. Blijf betrokken en geef het aan als iets opgepakt moet worden! 
 
Namens de afdeling Lokaal  Beleid 
Marisca Moes en Sieger Neimeijer 
 
 

MELKVEEHOUDERIJCOMMISSIE / VVB 

 
 
Beste leden, 
 
Vanwege de coronacrisis hebben we tot nu toe niet kunnen organiseren. We hopen dat we eind van de 
zomervakantie de barbecue kunnen plannen en in het najaar weer twee avonden kunnen organiseren. Wordt 
vervolgd.  
 
Met vriendelijke groeten. 
 
De Melkveehouderijcommissie 
 
 

PR-COMMISSIE 

 
 
Het begin van 2020 waren we als PR Commissie enthousiast van start gegaan met de voorbereidingen van het 
nieuwe PR-seizoen.  
En toen kwam Corona… en kwam alles stil te liggen. 
 
Tot… het laatste kwartaal… 
Vanuit LTO kwam de suggestie om per afdeling iets te organiseren onder het thema ‘Boeren en tuinders 
pakken uit met kerst’. Het zou voor de PR-commissie wel kort dag worden, maar we zijn met een enthousiaste 
groep mensen, dus samen hebben we de schouders eronder gezet en hadden we binnen no-time een verlichte 
boerderijenroute van ca. 60 km in de steigers gezet. Een mooie route langs prachtige agrarische bedrijven in 
Ooststellingwerf. De Lichtroute 2020 was daarmee een feit! 
 
En met gepaste trots kijken we terug op een zeer geslaagde activiteit!! 
 
De deelnemende bedrijven hadden echt hun best gedaan om er iets moois van te maken. 
Het zag er allemaal prachtig uit! Onderweg kon er een heuse audio-tour afgeluisterd worden en hoorde je 
weetjes en feitjes over het bedrijf waar je langsreed. Bij 3 bedrijven mocht er door de stal, door de schuur of 
over het erf gereden worden. De teller stond aan het einde van de avond op ruim 1.000 auto’s… Er stonden 
lange files in Ooststellingwerf, wanneer maak je dat nu mee ?!? 
Ik denk dat agrarisch Ooststellingwerf een mooi lichtpuntje geboden heeft in deze (letterlijk en figuurlijk) 
donkere tijd. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-faunaschade/
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Hieronder nog een kleine impressie… om nog even na te genieten… 
 

        
 
Namens de PR-commissie, 
Willyande Smeenk 
 
 
 

 

ABO ALGEMEEN BESTUUR 

 
Voorzitter 
Fokke Hut 
Hoofdweg boven 85, Haulerwijk 
Tel: 06-30303663 
 
PR commissie: 
Willyande Smeenk 
Laagduurswoude 3, 8423 VM Makkinga 
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: 
Christiaan de Jong 
Vaartweg 4, 8435 TA Donkerbroek 
Tel: 0516-492275 / 06-28627742 

 
Marisca Moes 
Zuideinde 19, 8428 HC Fochteloo 
Tel: 0516-427975 
 
Vacature commissielid Lokaal Beleid 

 
Secretariaat: 
Karin Mulder 
Tronde 7, 8424 SK Elsloo 
Tel: 0516-523122  
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ZORG OM BOER EN TUINDER 

 
Deze coronatijd kan als zeer lastig worden ervaren. daarnaast komt momenteel erg veel op de sector af. 
Stikstof, fosfaat, kritische burgers, hoge investeringen en tegenvallende opbrengsten. Het is momenteel een 
rollercoaster. Heeft u moeite met deze ontwikkelingen en wilt u daar over praten? Zorg om boer en tuinder staat 
voor u klaar, deze organisatie biedt een “luisterend oor”.   
Samen met u zorgen zij er voor dat u regie weer in eigen handen krijgt. In overleg met u kunt u doorverwezen 
worden naar deskundigen met specifieke expertise, bijvoorbeeld op gebied van financiën. De diensten zijn 
gratis.  
 
U vindt meer informatie op de site van stichting Zorg om boer en tuinder; www.zorgomboerentuinder.nl . Helaas 
werkt een link naar deze site van uit onze nieuwsbrief niet, u zult zelf het internetadres even moeten kopiëren 
naar uw browser. 
 
 
 

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 

http://www.zorgomboerentuinder.nl/

