
1 

HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden, donateurs en belangstellenden, 
 
We hebben er weer een seizoen opzitten waar we heel veel over kunnen zeggen. En misschien ook heel veel 
over kunnen vinden. In twee woorden: Het was groeizaam en intensief. Groeizaam spreekt waarschijnlijk wel 
voor zich, intensief heeft wat meer uitleg nodig.  
Dit seizoen was voor ons intensief op alle fronten, voor mij in ieder geval wel. Voor ons als boeren door 
werkzaamheden op het land en in de stal, maar vooral met lezen en dingen ontdekken via de media. Zaken 
waar wij als boeren ook weer energie in moeten steken, soms omdat we er iets van mogen vinden of omdat we 
verplicht worden er energie in te steken en soms omdat we er ons voordeel mee kunnen doen. 
 
Deze zomer hebben wij als ABO Ooststellingwerf ook echt niet stilgezeten. We zien dat onze inzet op lokaal 
beleid, waar wij veel tijd in steken, best wel zijn vruchten afwerpt.  
Twee grote dossiers die ons deze zomer hebben beziggehouden zijn de Geurverordening en de 
Omgevingsvisie. Hierover hebben we jullie via de mail en de app op de hoogte gehouden. Kort gezegd: op de 
Geurverordening komen we later terug omdat dat in de gemeentelijke politiek nog niet afgedaan is. En over de 
Omgevingsvisie leest u verderop meer. We hebben over deze dossiers goed contact met de gemeente gehad 
en zijn daar erg blij mee. 
 
Als voorzitter ben ik behoorlijk betrokken bij de Friese aanpak stikstof. Hier gaan we nu beginnen aan de 
gebiedsgerichte aanpak. Dat komt dichterbij onze bedrijven, omdat we gaan praten over specifieke gebieden en 
de doelen en opgaven die daar liggen. We gaan ons vanuit LTO Noord enorm inzetten om uw belangen te 
behartigen. Ik denk dat de gebiedsgerichte aanpak wel wat jaartjes meegaat. De aanpak staat nog niet vast, 
dus mocht je dicht bij een Natura2000-gebied zitten en je hebt ideeën die je ons wilt mee geven? Schroom dan 
niet en zoek me op of mail.  
 
Kansen, dat is waar ik graag over nadenk. Wat zijn de kansen voor ons als landbouw? Nou, kansen zijn er 
genoeg. Je moet ze alleen wel willen zien, en om deze kansen te zien moeten we soms wel een beetje verder 
kijken dan dat we gewend zijn. Dus ga op zoek naar potjes of toeslagen die er op heel veel plekken zijn.  
Gelukkig mogen we weer bij elkaar komen, bijvoorbeeld om met elkaar na te denken over de kansen die er zijn. 
We kunnen de agenda weer vullen, want er worden weer allerhande bijeenkomsten georganiseerd dit najaar. 
 
Ik wens jullie allen heel veel succes met het ondernemen en geniet van het rustigere seizoen wat er aan komt. 
Maar probeer je ook eens los te koppelen van je bedrijf en om je heen te kijken naar alle mooie dingen en 
mensen die er om je heen zijn. Drink een keer een bakje koffie met de buurman en luister naar zijn mooie 
verhalen. Geniet van de natuur waar we elke dag mee mogen werken. En mochten er dingen zijn die u niet bij 
de buurman kwijt wilt, maar met ons wilt delen; drink dan een keer een bakje koffie bij een van de ABO –
bestuursleden.  
 
                                                                                                                                         
 
Groet Fokke Hut 

 
  
 

 NIEUWSBRIEF                                                                                                   
ABO  Agrarische Belangenbehartigings Organisatie Ooststellingwerf – afdeling van LTO Noord 

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

mailto:a.b.o@hetnet.nl
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NAJAARSLEDENBIJEENKOMST OP 10 NOVEMBER 

 
 
Op woensdagavond 10 november wordt de najaarsledenbijeenkomst gehouden, waarin we gaan kennismaken 
met Sandra Korthuis, sinds 1 augustus 2021 waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf. Ze heeft in de 
Leeuwarder Courant van 12 augustus jl. aangegeven dat haar missie ‘Het goede behouden en via 
samenwerking verbeteren wat beter kan’ is. Wat betekent dat voor de landbouw in Ooststellingwerf? 
 

Wanneer: Woensdag 10 november  
Waar: dorpshuis Langedijke 
Aanvang: 20.00 uur 
 
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Kennismaking met mevrouw Sandra Korthuis, 
waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf 
 
Pauze 
 
3. Notulen voorjaarsledenbijeenkomst (digitaal) 25 maart 2021 
 
4. Actuele zaken 
 
5. Rondvraag 
 
6. Sluiting 

 

Wij attenderen je erop dat het verplicht is een coronatoegangsbewijs te tonen. Bij aankomst op de locatie word 
je gevraagd jouw QR-code te laten zien èn identiteitsbewijs. Download voor de QR-code de CoronaCheck-app 
op jouw telefoon. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
 

LOPENDE ZAKEN VAN LOKAAL BELEID 

 

Omgevingsvisie 
 
 De Omgevingsvisie is de visie van de gemeente op onze leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt onze 
gemeentelijke structuurvisie. De Omgevingsvisie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de gemeente. De visie 
geeft ook aan welke ambities de gemeente heeft en met welke opgaven ze aan de slag gaat.  
 
Wij als Lokaal beleid hebben afgelopen tijd wederom geholpen bij het totstandkomen van de concept 
omgevingsvisie. Nadat de opmerkingen van het expertiseteam waren verwerkt is het concept ter inzage gelegd. 
Hiervan hebben wij jullie op de hoogte gebracht.  
Omdat wij als lokaal beleid nog niet helemaal tevreden waren hebben nogmaals een zienswijze ingediend 
namens de ABO. Na onze oproep hebben ook een aantal leden dit gelukkig gedaan! 
De planning voor de behandeling van de zienswijzen naar aanleiding van de Omgevingsvisie is als volgt: 
  
·         Behandeling in de commissie Ruimte op 1 november 2021 
·         Behandeling in de raad op dinsdag 23 november 2021 

https://www.ltonoord.nl/sitecore%20modules/Web/EXM/RedirectUrlPage.aspx?ec_eq=uELY2cwfte%2fJIWI8wf94Z0N55NkLHr5OO54utAcFY6Euy1V5j%2fgf%2fFmZtFg91tXbJzUOkgQGrjx%2bkWRfgZzDYqpVHXkFQS%2brWdvyaNP%2fH%2beAh3adY1KY2THewYIZhrLsWgb%2bhFBlr%2fQ9W%2bfAjsTpeSuYAtqrNAYDvcS9MLHMwkeBKe0KmEHGDiwXN9uSt%2bwFP5TPw5%2bQ2j1Ryc%2fXQBXMlSYjVs68uXWiqgS8zWyoXQDJaW9z4CC214qyi4dVwdLEzZirJiFUy5wvAO7X0X7yIXbsbRHJPzjaLdEsC%2fAzhET1i9foyxMIXyRy9E65aBJuU%2ba%2bnrZeZ%2b7fD7x5mCYKgMSuAW7ngm1nbedENfdz13o%3d
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De zienswijzen worden behandeld en hiervan wordt een reactienota opgesteld. Deze wordt op bovengenoemde 
data besproken. De reactienota is voor iedereen in te zien via de site van de gemeenteraad . De 
omgevingsvisie wordt als punt 8 behandeld op de agenda van de commissie Ruimte. Na goedkeuring van de 
raad op 23 november worden de zienswijzen eventueel verwerkt in de Omgevingsvisie.  
Bij beide vergaderingen kunt u ook inspreken als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente op uw 
zienswijze. Meldt u zich dan wel tijdig aan bij de griffie via de mail; griffie@ooststellingwerf.nl . 
 
Het proces is dus nog niet helemaal afgerond, bij vragen en voor het inzien van documenten kunt u altijd op de 
site kijken.  www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl 
 
 
Geurbeleid 
 
Na een lange tijd van inzet en overleggen, kwamen de geur-  en afstandsnormen voor de ruim 300 bedrijven in 
de gemeente eindelijk tot stemming in de raad. Tijdens de raadsvergadering lagen diverse voorstellen op tafel 
om de normen aan te scherpen, maar nergens was na 2,5 uur vergaderen een meerderheid voor te vinden. Het 
gevolg is dat alles nu eerst bij het oude blijft. Wij willen alle leden bedanken die de moeite hebben genomen om 
naar de vergadering te komen.  
De gemeente beraadt zich nu op de te nemen stappen.  
Het wordt vervolgd.  
 
 
Stellingwerf college 
 
De ABO is gevraagd om als opdrachtgever betrokken te worden bij het vak Onderzoek&Ontwerpen (O&O) op 
het Stellingwerfcollege. De opdracht voor de studenten is een verplaatsbare beschermingsmogelijkheid te 
ontwerpen voor dieren tegen de felle zon. 
Wij vinden dit natuurlijk een uitgelezen kans om ons gezicht namens de landbouw te laten zien  bij de jeugd van 
Ooststellingwerf.  Er kwamen geen reacties van enthousiaste leden na onze oproep om vrijwilligers voor deze 
taak, en dus hebben Jeroen en Sieger aangeboden twee dagdelen naar het Stellingwerfcollege te gaan. 
 
  
Fochteloërveenweg  
 
Op 18 september is er een informatie bijeenkomst over de weg geweest waarbij  raadsleden werden 
geïnformeerd. Bij deze bijeenkomst was de ABO ook vertegenwoordigd. Er werd een lezing gegeven door een 
ecoloog en hydroloog. Gelukkig kon ook de kant van de landbouw belicht worden. We moeten nu weer wachten 
op het vervolg. 
 
 
Rewilding  
 
Rondom de rewilding is op dit moment weinig concreets te melden. 
 
 
Rondje lang de partijen  
 
In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma. We sturen naar alle fracties een 
mail met onze speerpunten, waarbij we ook aangeven graag een keer op bezoek te willen komen om deze toe 
te lichten. We gaan dan in gesprek over thema’s die voor de landbouw in deze gemeente belangrijk zijn.  
 

https://ooststellingwerf.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/655f412e-af2d-481e-9752-5f18f01a7634
mailto:griffie@ooststellingwerf.nl
http://www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl/
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Rioolheffing 
 
Afgelopen voorjaar werden we door een van onze leden gewezen op de hoogte 
van het bedrag voor de rioolheffing op het aanslagbiljet van de gemeentelijke 
belastingen. Zij betaalden een hoog bedrag voor ‘rioolrecht gebruiker’, omdat dit 
wordt gebaseerd op de afname van leidingwater door Vitens. Het grootste deel 
van dit water belandde na gebruik echter in de mestput, en niet in het riool, 
waardoor de kosten niet in verhouding zijn met het gebruik.  
Het loont om bezwaar te maken tegen het bedrag. Iets om in het achterhoofd te 
houden als straks de nieuwe aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen weer op 
de mat vallen. 
 
 
Tot slot 
 
Er komt momenteel veel op ons af als landbouw. Het is bijna niet bij te houden. Mochten er op het gebied van 
Lokaal Beleid zaken zijn die wij misschien missen dan horen we het graag. 
 
Sieger Neimeijer 
Marisca Moes 
Jeroen de Boer 
 
 

MELKVEEHOUDERIJCOMMISSIE / VVB 

 
 
Nieuws van de Melkveehouderijcommissie  
 
Na een seizoen zonder bijeenkomsten door corona konden we vrijdagavond 3 september eindelijk weer eens 
een gezellige avond organiseren. We waren te gast bij de Fam. Van de Hoef om de jaarlijkse BBQ te houden. 
Na een interessante rondleiding over het bedrijf werd de BBQ aangestoken. Met ongeveer 100 aanwezigen 
bleek wel dat er onder de ABO leden behoefte was om weer eens bij te praten onder het genot van een hapje 
en een drankje. Nogmaals dank aan de familie Van de Hoef voor het beschikbaar stellen van de locatie!  
 
En ook de volgende activiteit staat alweer op de planning. Donderdag 28 oktober is Iris Bouwers bij ons te gast 
in het dorpshuis van Makkinga. Ze is lobbyist voor LTO in Brussel. Deze avond zal ze vertellen over haar 
werkzaamheden daar en het belang van een sterke lobby. Natuurlijk zullen ook actuele thema’s aan de orde 
komen. Het belooft dus een interessante avond te worden. De uitnodiging voor deze avond heeft u onlangs in 
de mail gehad en is ook op de ABO leden App verschenen!  
 
Zolang de situatie rondom Corona het toelaat zullen we proberen activiteiten te organiseren. Het is de 
bedoeling om voor de jaarwisseling nog een avond te organiseren. Houd uw mail dus in de gaten voor de 
uitnodiging!  
 
Met vriendelijke groet,  
De Melkveehouderijcommissie 
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PR-COMMISSIE 

 
 
Vanuit de PR-Commissie… 
  
2021 bleef voor de PR commissie rustig gezien al de Coronaperikelen. 
 
In de zomervakantie hebben we geprobeerd om een heuse ABO-picknick-fietsroute te organiseren. 
Helaas waren er te weinig aanmeldingen waardoor we genoodzaakt waren om het af te lasten. Vanuit 
verschillende hoeken hebben we vernomen dat deze fietstocht bij velen niet bekend was, dus bij een volgende 
activiteit zullen we proberen om er (nog) meer ruchtbaarheid aan te geven. 
 
Na de zomervakantie zijn we weer van start gegaan met de organisatie van de Lichtjesroute 2021. 
De Lichtroute zal op 1 avond in het weekend van 17-18-19 december georganiseerd worden. 
We hebben al een route op het oog en binnenkort zullen we starten met het benaderen van de leden aan de 
route. Doet u dit jaar ook weer mee om er samen weer net zo’n mooi succes als vorig jaar van te maken?  
 
Namens de PR-commissie, 
Willyande Smeenk 
 

EVEN VOORSTELLEN… 

 
 
Beste ABO leden, 
  
Mijn naam is Jeroen de Boer, ik ben 27 jaar oud en sinds april van dit jaar ben ik toegetreden tot het bestuur van 
de ABO (commissie Lokaal Beleid). Mij is gevraagd om mezelf even kort voor te stellen en dat doe ik met alle 
plezier. Ik ben opgegroeid in Langedijke op een melkveehouderijbedrijf. We melken op dit moment een 130 
melkkoeien met bijbehorend jongvee. Ik zit samen met mijn ouders in maatschap en hoop het bedrijf op den duur 
over te kunnen nemen. Op dit moment woon ik samen met mijn vriendin Esther in Oosterwolde.  
  
Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren aan het van Hall Larenstein in Leeuwarden; hier heb ik de 
opleiding Dier en Veehouderij gevolgd en succesvol afgerond. Direct na het afronden van mijn opleiding ben ik 
begonnen als buitendienstmedewerker bij FrieslandCampina. Dit is een mooie, maar ook een uitdagende baan. 
Binnen FrieslandCampina speelt er de laatste jaren erg veel en als buitendienstmedewerker ben je toch het 
aanspreekpunt voor je leden.  
Daarnaast voetbal ik in het eerste elftal van sc Makkinga, dus dat betekent twee keer in de week trainen en op 
zondagmiddag een wedstrijd voetballen. Ik vind het belangrijk om ook iets anders te doen buiten de agrarische 
sector om. Ook heb ik een seizoenkaart van SC Heerenveen.  
De afgelopen jaren was ik voorzitter van de jeugdvereniging de Klimop in Langedijke. Sinds vorig jaar hebben wij 
het stokje doorgegeven aan een volgende generatie, maar we hebben 10 jaar lang veel activiteiten georganiseerd 
en bovenal veel plezier gehad. We organiseren nog wel ieder jaar het  Paasfeest in het Paasweekend, daar 
komen de laatste jaren (voor Corona) meer dan 2000 mensen op af.  
  
Naast dat ik in het algemeen bestuur zit van de ABO zit ik sinds september 2020 ook in de 
Melkveehouderijcommissie van de ABO.  
  
Er speelt op dit moment veel in de sector en ik wil op lokaal niveau graag mijn steentje bijdragen voor onze ABO-
leden.  
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Ik hoop jullie snel te ontmoeten op een bijeenkomst! 
 
Jeroen de Boer  
  
 

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 
 
Jeroen de Boer 
Klokhuisdijk 1, 8425 SK Langedijke 
Tel: 06-18203948 

 
Secretariaat: 
Karin Mulder 
Tronde 7, 8424 SK Elsloo 
Tel: 0516-523122  

 
 
 

ZORG OM BOER EN TUINDER 

 
Deze coronatijd kan nog steeds 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. Een werkende link naar de website 
staat in de mail zelf. 
 
Ook via de gemeente Ooststellingwerf is het mogelijk om hulp te krijgen. Het gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf biedt hulp en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk of geld. Meer informatie 
vindt u op de site van de gemeente. 
 

https://www.zorgomboerentuinder.nl/
https://www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
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Als ABO bestuursleden vinden wij het lastig om in te schatten of leden hier behoefte aan hebben. De meeste 
mensen willen liever niet hun vuile was buiten hangen. Toch horen en lezen we via verschillende media dat er 
steeds meer mensen behoefte hebben aan hulp op een of ander gebied. Dat kan praktische hulp zijn, maar ook 
geestelijke bijstand. 
Wij kunnen dat niet voor een ander inschatten. Ook niet aanvragen trouwens, want zowel bij de gemeente als 
bij de stichting Zorg om boer en tuinder wordt de hulpvrager geacht zelf om hulp te vragen. Door op deze 
manier bekendheid te geven aan de mogelijkheden, proberen wij toch een hart onder de riem te kunnen steken 
en de drempel voor het vragen naar hulp te verlagen.  
 
Mocht u besluiten toch liever eerst een gesprek met een collega te willen, dan kunt u natuurlijk ook contact 
opnemen met één van onze bestuursleden. 
 

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 

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 


