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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, 
 
Stikstof en ammoniak; de woorden die ons allemaal bezighouden, en ook de woorden waarvan wij vorig jaar nog niet 
wisten hoeveel tijd ze zouden kosten. Dit waren de woorden waar ik de nieuwsbrief van vorig jaar mee heb geopend, ik 
vond het wel passend om dit te herhalen. 
Het andere woord om mee te beginnen is dan Corona. Voor de één al heel belangrijk vanwege de impact op het privé- 
leven. Voor de ander gaat het nog veel verder, omdat het ook het bedrijf en dus de financiën raakt. Ik hoop dat wij elkaar 
als leden kunnen ondersteunen op de momenten dat dat nodig is. Ik ben me er van bewust dat dit een hele klus is in de 
huidige anderhalvemetermaatschappij waarin samenkomsten niet zijn toegestaan. 
 
Wat doet de ABO in een jaar als deze?  
Achteroverleunen is het eerste woord dat in mij opkomt. Bij bijna alles wat wij doen zitten we achter een beeldscherm en 
vergaderen we vanuit ons eigen huis in een luie stoel. Maar achteroverleunen is absoluut niet wat we doen als het gaat 
om belangen behartigen. Er zijn heel veel fronten waarop er op dit moment gestreden wordt. Zo voelt het wel tenminste 
wel eens aan. Alsof we allemaal tegenstanders zijn. Ik denk dat het belangrijk is om naar de dingen te kijken die we 
samen willen. Veilig en gezond voedsel, en mooie omgeving om in te wonen, respect voor elkaar en naar elkaar. Om de 
nieuwe slogan van LTO Noord aan te halen; Voor ons allemaal. 
 
Maar wat doen we nu allemaal op dit moment? 
De ABO is op verschillende punten actief binnen onze gemeente. Er spelen op dit moment nogal wat dingen. Twee 
onderwerpen zijn voor ons heel belangrijk. Dit zijn de omgevingsvisie en het nieuwe geurbeleid. Hier zijn wij goed bij 
betrokken en we hebben er inmiddels al heel wat tijd in gestopt. Verderop in deze brief leest u meer over beide 
onderwerpen. In deze trajecten, maar ook bij andere dingen vinden we dat de gemeente ons goed betrekt bij wat er 
speelt.  
Naast de gemeentelijke dingen zijn we ook bezig met de RES (Regionale energie strategie). Hierin gaat de provincie een 
plan maken hoe gemeenten gezamenlijk de energietransitie kunnen vorm geven. Op provinciaal niveau mogen we 
natuurlijk ook mee denken in de overleggen die we hebben als LTO Noord. 
Zelf ben ik namens LTO Noord actief  in het landbouwcollectief Friesland. Het landbouwcollectief mag op provinciaal 
niveau meepraten over het op te stellen stikstofbeleid in de provincie Fryslân. Hier gaat best veel tijd in zitten, maar ik 
hoop zo de belangen van ons gebied een beetje veilig te kunnen stellen in het toekomstig stikstofbeleid. 
 
Al met al hebben we op dit moment genoeg te doen en zijn we blij dat we met elkaar zo veel kunnen bereiken als bestuur.  
Natuurlijk missen we het contact met jullie als leden en andere belanghebbenden. En we hopen dat we jullie, behalve 
digitaal, ook snel weer een keer ‘live’ kunnen ontmoeten.  
 
 
Groet Fokke Hut 
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DIGITALE LEDENBIJEENKOMST OP 25 NOVEMBER 

 
Op dit moment zijn bijeenkomsten verboden. Vanwege oplopende ziekenhuisopnamen als gevolg van Covid-19 
besmettingen dient iedereen zoveel mogelijk thuis te blijven. De najaarsledenvergadering die veelal rond deze 
tijd van het jaar wordt georganiseerd gaat dus niet door. Bij u op bezoek gaan, zoals we vorig jaar hebben 
gedaan rond de feestdagen, lijkt ons ook niet zo’n verstandig idee. 
We hebben daarom 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. Hiervoor 
hebben we een digitale ledenbijeenkomst georganiseerd. 
Deze zal plaatsvinden op 25 november aanstaande. Vanaf 20 uur tot max. 21.30 uur kunt u met onderstaande 
link inloggen via Zoom.  
 
Ledenvergadering 25-11 om 20.00 uur 
https://us02web.zoom.us/j/83595408022?pwd=YVBBVXh0VGw1dWFEU0xSSGN1R0F6dz09 
Meeting ID: 835 9540 8022 
Passcode: 920526 
 
De link zal ook nog via de ledenmail en ledenapp worden verspreid. Tijdens de digitale ledenbijeenkomst zijn de 
bestuursleden aanwezig om eventuele vragen (al dan niet over de nieuwsbrief) te beantwoorden en kan er tot 
op zekere hoogte worden bijgepraat. We hopen jullie allemaal te zien/horen op 25 november! 
 
U zult helaas zelf voor de koffie moeten zorgen… 
 
 

LOPENDE ZAKEN VAN LOKAAL BELEID 

 

Omgevingsvisie 
In de laatste nieuwsbrief hebben wij jullie gecomplimenteerd met de grote opkomst bij de inspraakavond van de 
nota van uitgangspunten in het Biosintrum. Hoe anders is dat nu…  
Nog geen dag na deze bijeenkomst op 26 februari  is de eerste persoon positief getest in Nederland. Corona 
heeft ook zijn uitwerking gehad op de ontwikkeling van de Nota van Uitgangspunten en de omgevingswet. Het 
proces is tijdens de eerste lockdown op een laag pitje gezet. Na de zomer zou het proces weer worden 
opgestart. Nu blijkt dat alles wederom niet door kan gaan, worden de fysieke sessies voor het participatieproces 
van de Omgevingsvisie, zoals wij die als agrarisch en toerisme hebben gehad, digitaal gehouden met Zoom 
meetings.  
  
De Omgevingsvisie is straks een belangrijk document bij de invoering van de Omgevingswet, die in 2022 van 
kracht zal worden. De visie geeft weer hoe in onze gemeente gedacht wordt over initiatieven in de 
leefomgeving. Daarom heeft de gemeente besloten om verder te gaan met het proces, maar dan met digitale 
sessies. Want het blijft belangrijk dat organisaties en belanghebbenden hun mening kunnen geven. Verderop in 
deze nieuwsbrief staat de uitnodiging van de gemeente Ooststellingwerf voor de digitale bijeenkomst voor 
ondernemers van 18 november, hiervoor kunt u zich via de genoemde link aanmelden. 
 
Geurbeleid 
Ongeveer 1,5 jaar geleden zijn wij als ABO benaderd door de gemeente om te komen praten over het 
geurbeleid. Uit een zaak die speelde bij de Raad van State is gebleken dat het oude geurbeleid van de 
gemeente Ooststellingwerf juridisch niet goed in elkaar stak. Vervolgens is door de raad besloten in te zetten op 
een nieuwe geurverordening, die wel voldoet aan de landelijke eisen. Hier zijn in het afgelopen jaar 
verschillende keren in de Raad en commissievergaderingen discussies over gevoerd. We worden goed op de 
hoogte gehouden en zijn ook met meerdere partijen in gesprek geweest. We hebben vragen gesteld en hebben 

https://us02web.zoom.us/j/83595408022?pwd=YVBBVXh0VGw1dWFEU0xSSGN1R0F6dz09
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gesproken met de wethouder. De inspraakmomenten komen nog en tot dan houden we het vervolg van het 
traject goed in de gaten. Meer weten of iets hierover met het bestuur delen? Wij horen het graag! 
 
 
Fochteloërveenweg 
Omwonenden, ABO, Natuurmonumenten en de Gemeente zijn in gesprek geweest over het al dan niet afsluiten 
van de Fochteloërveenweg.  Er wordt toegewerkt naar structurele oplossing en daarin worden ook de belangen 
van de omwonenden meegenomen. Tot dan kan de weg tijdelijk afgesloten worden als dat nodig is, zoals in 
periodes van paddentrek, ringslangen en de tijd van de jonge kraanvogels. 
 
Rewilding  
Rondom de rewilding is op dit moment weinig concreets te melden.  
 
 

UITNODIGING: DIGITALE BIJEENKOMST OMGEVINGSVISIE VOOR ONDERNEMERS 

 
Zoals gezegd is het na de bijeenkomst op 26 februari stil geworden op het gebied van participatiesessies om te 
komen tot een Omgevingsvisie. Na de zomer zouden de bijeenkomsten weer worden opgestart, maar wederom 
gooide Covid19 roet in het eten… 
 
Om niet teveel tijd te verliezen heeft de gemeente besloten de sessies digitaal te gaan organiseren. Hiertoe 
hebben zij een sessie voor ondernemers gepland op 18 november, hieronder vindt u de uitnodiging zoals wij die 
per mail hebben ontvangen. 
U kunt zichzelf aanmelden via onderstaande link. Ook als u op 26 februari bij de eerste sessie aanwezig bent 
geweest, kunt u nu weer deelnemen.  
Nu hebben we de mogelijkheid om mee te praten, mee te denken en er (wellicht) voor te zorgen dat er een 
Omgevingsvisie komt waarmee we vooruit kunnen! 
 

 
Themabijeenkomst Bruisend Ooststellingwerf  
Sessie voor ondernemers 
 

U hebt misschien al gehoord over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Wat zijn dit en vooral: wat 

gaan ze voor u betekenen? De gemeente maakt een Omgevingsvisie, waarin staat hoe 

Ooststellingwerf er in de toekomst uit moet zien. Wat vindt u belangrijk? Daarover wil de gemeente 

graag met u in gesprek. Doe daarom mee met de sessie voor ondernemers in Ooststellingwerf!  

 

Wanneer: 18 november 2020 van 09.00 – 11.00 uur 

Voor wie: ondernemers en andere belangstellenden 

Hoe: digitaal, via Zoom 

 

Op interactieve wijze gaan wij met u in gesprek over de volgende punten: 

 Wat maakt Ooststellingwerf bijzonder om te ondernemen, recreëren, wonen en leven?  

 Wat moet beslist behouden blijven? 

 Wat zou juist toegevoegd moeten worden?  

 Wat is nodig voor een goed ondernemersklimaat in Ooststellingwerf? Wat wordt nu gemist? En wat is 

goed? 
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 Wat moet de gemeente daarvoor doen en wat kunnen anderen oppakken? 

 Wat is en kan de rol van de toeristische sector zijn?  

 

Waarom een Omgevingsvisie? 

In 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt bestaande wet- en regelgeving op het 

gebied van ruimtelijke ordening, water en milieu in één nieuwe wet. De Omgevingswet schrijft voor dat elke 

gemeente een eigen Omgevingsvisie maakt. Een visie op hoe de gemeente er in de toekomst uit moet zien 

en hoe we dat met elkaar bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, natuur en zorg.  

 

Doet u mee? 

De Omgevingsvisie Ooststellingwerf maken we met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

partners. Doet u mee aan het onderdeel voor ondernemers? 

Meld u dan aan via deze link Aanmelden voor ondernemerssessie Omgevingsvisie.  

Op deze website vindt u ook alle informatie over het proces, de agenda, plan van aanpak en nota van 

uitgangspunten. 

 

Na aanmelding ontvangt u tijdig een persoonlijke link naar de digitale sessie. 

 
 

MELKVEEHOUDERIJCOMMISSIE / VVB 

 
Vorig jaar zijn we met een nieuwe melkveehouderijcommissie enthousiast aan de slag gegaan.  
Na een geslaagde BBQ volgden 2 thema avonden en sloten we het jaar af met een excursie. Helaas beheerst 
Corona op dit moment nog altijd het dagelijkse leven. Dit betekent voor ons dat we op dit moment geen thema 
avonden of andere activiteiten organiseren. Er liggen genoeg onderwerpen op de plank, dus zodra het weer kan 
en mag zullen we zeker weer van ons laten horen.  
 
Met vriendelijke groeten. 
 
De Melkveehouderijcommissie 
 
 

COMMISSIE DIERHOUDERIJ 

 
Corona, corona, corona. Onze sectoren zijn behoorlijk in de greep van corona. In de sector waar ik zelf actief in 
ben, de kalversector, zijn de financiële gevolgen goed merkbaar. Met name de “vrije mesters” blijken helemaal 
op zichzelf aangewezen.  
Naast corona zijn er nog genoeg andere punten die op ons afkomen. Ik noem de stikstof problemen, de 
Afrikaanse varkenspest die steeds dichterbij komt en de vogelgriep die voor onze pluimveesector in zijn greep 
heeft.  
Ik moet heel goed nadenken wil ik nog wat positiefs te melden hebben. En daar zit volgens mij het grootste 
gevaar in voor ons allemaal. We moeten niet vergeten waarom we graag boer wilden worden. De liefde voor 
ons vak moeten we niet kwijt raken!  
Binnen de Abo zijn er het afgelopen jaar helaas weinig activiteiten geweest (de reden laat zich natuurlijk raden). 
Op gemeentelijk niveau zijn voor de intensieve veehouderij met name van belang de geurwet en 
Omgevingswet. Deze hebben onze aandacht en worden ook elders in deze nieuwsbrief beschreven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Christiaan de Jong 
 
 

https://omgevingsvisie-ooststellingwerf.maglr.nl/omgevingsvisie-ooststellingwerf/aanmelden-themabijeenkomst-bruisend-ooststellingwerf
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PR-COMMISSIE 

 
In de winter van 2019/2020 zijn we enthousiast van start gegaan met de voorbereidingen van het nieuwe PR-
seizoen. We zijn gestart met het vormen  van de verschillende subcommissies voor de boerderijbezoeken, de 
fietstocht en we hebben nagedacht over een alternatief voor de traditionele DOE-Dag. 
 
Helaas gooide COVID19 roet in het eten en waren we als PR-commissie genoodzaakt om alle organisatie 
rondom de PR-activiteiten de rest van het seizoen te staken.  
Het jaar 2020 gaat voor de PR-commissie de boeken in als een bijzonder rustig jaar. 
We hopen dat we in 2021 weer van ons kunnen laten horen. 
 
Namens de PR-commissie, 
Willyande Smeenk 
 
 

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. 

 

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  

http://www.zorgomboerentuinder.nl/
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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 


