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Aalden, voorjaar 2020

Geachte leden,
Dat de agrarische sector een dynamische sector is, is de afgelopen tijd weer volop bewezen. Waar
we, als bestuur, de reguliere vergaderingen en bijeenkomsten hebben, waren daar ook de acties
stikstofbeleid, onze tour door de afdeling om vervolgens te belanden in de maatregelen en gevolgen
die het coronavirus met zich meebrengt. De gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen
voelbaar. Onzekere situaties waar we allemaal mee te maken krijgen, echter voor ondernemers met
bijvoorbeeld een bv. zorgtak of camping wellicht nog heftiger. Deze leden hebben we afgelopen
weken benaderd, waar nodig een hart onder de riem gestoken en op de hoogte gebracht van
loketten waar om (financiële) steun kan worden gevraagd.
Even terug naar de tour door de afdeling. Het heeft best wat tijd en energie gekost om dit te
bewerkstelligen. We hoorden zo af en toe wat ontevredenheid in de wandelgangen. Dat brengt
natuurlijk de vraag met zich mee om hoeveel leden gaat het dan? Is het echt zo triest gesteld? Wat
missen de ontevreden leden dan?
Hoe ga je dit boven water krijgen als bestuur? Dat gaat uitsluitend lukken door met elkaar in gesprek
te gaan en dat is gelukt! We hebben zo’n 150 leden mogen ontmoeten en al gauw bleek er afstand te
zijn met het wat er provinciaal en landelijk gebeurt. En wie kan deze afstand nou beter verkleinen
dan de bestuurders zelf die daar aan tafel zitten? En dus waren op de jaarvergadering/evaluatie tour
Hans van den Heuvel, Wytse Sonnema, Dirk Bruins, Jan Bloemerts, Brenda Timmerman en Teake
Wahle aanwezig om met de leden in gesprek te gaan. Een geslaagde avond!
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Tijdens de tour hebben we een aantal zaken met jullie besproken van af onze zijde, dat ging o.a. over
de Whatsapp groep die we wilden gaan starten, inschrijving van medeondernemers (hier ontvangt u
binnenkort een mail van), hulp bij onderhoud van de afdelingssite en Facebook (zie boerburger
verbinding).

Vanaf jullie zijde kregen we het volgende mee:









Tevreden over de afdeling
Positief tegenover de contacten met gemeenten en waterschap
Leden weten soms niet van het bestaan van de site en Facebook
Ondanks annulering van de zomerbbq afgelopen jaar door te weinig animo deze wel blijven
organiseren
Positief tegenover de Whatsapp groep; deze is inmiddels volop in werking. Het gaat om een
gesloten groep, uitsluitend het bestuur kan nieuws plaatsen, leden kunnen dus niet reageren
in deze app. Mocht u toegevoegd willen worden, dan kunt u een berichtje sturen naar een
bestuurslid (zie telefoonnummers onderaan de brief)
DAJK/jongeren betrekken; dit staat op de agenda voor komend najaar om op te pakken.
Bijeenkomst voor gemengde bedrijven; wordt komend jaar georganiseerd

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van bestuurslid René Kuipers,
portefeuillehouder akkerbouw. Voor deze portefeuille willen we hierbij een oproep doen tot nieuw
bestuurslid! Mocht u interesse hebben of inhoudelijke vragen neemt u dan contact op, dit kan met
Henk Strating.
En ook Janny Bom, portefeuillehouder intensief, nam afscheid van ons bestuur. Voor Janny hebben
we helaas geen vervanger kunnen vinden en daarmee stopt de portefeuille intensief binnen ons
afdelingsbestuur. De leden zijn lid van POV en via LTO worden de belangen behartigd op het
gemeentelijk vlak en waterschap.

GOC Coevorden, Wilco Hilhorst
Als LTO afdeling hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente Coevorden met betrekking tot
het Ontwerp Bestemmingsplan Kernen Gemeente Coevorden. De reactie van de gemeente op onze
zienswijze is ronduit teleurstellend. Behalve het toevoegen van een summiere landbouwparagraaf is
er niets met onze aandachtspunten gedaan. Zeker nadat we samen met onze beleidsmedewerker
Taeke Wahle een gesprek hierover hadden met de verantwoordelijke beleidsambtenaren hadden we
meer verwacht. Het komt er kort gezegd op neer dat de gemeente Coevorden geen planologische
ruimte wil bieden omdat ze vindt dat er genoeg planologische mogelijkheden zijn. Men is van mening
dat agrariërs hier niet door in de knel komen. Boeren die zelf in gesprek gaan met de gemeente
krijgen meer dan eens de suggestie om het bedrijf te verplaatsen buiten de kern. Dit klinkt misschien
leuk maar is in veel gevallen geen eenvoudige zaak. Positief is wel de insteek van de gemeente om
ook mogelijkheden te creëren voor kleine windmolens op bedrijven in de kernen.
Op dit moment zijn we via onze contactpersoon bij de gemeente Eddy Schottert in gesprek met de
beleidsambtenaren en wethouder Jeroen Huizing. We hebben gevraagd om een overlegmoment.
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Dan waarschijnlijk wachten op een nieuwe notitie vooroverleg en inspraak. Daarna maken we de
afweging of we wel of niet in beroep gaan bij de Raad van State.
Ook hebben we de veranderingen bij de tariefdifferentiatie van de OZB tarieven nauwlettend
gevolgd. Het komt er op neer dat de OZB aanslag van de gemiddelde woning in de gemeente
Coevorden zal dalen met € 10,75 per jaar. De aanslag van het gemiddelde agrarische object zal
stijgen met € 113,74. Leuk is anders maar in vergelijking met landelijke en provinciale gemiddelden
komen we er niet slecht uit. Wel hebben we als LTO duidelijk aangegeven ervoor te waken dat
lastenverschuiving van burger naar boer niet de standaard wordt.
Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel in Coevorden. Op 12 november jongstleden zijn we
met 3 bestuursleden aangeschoven bij ’t Kennisontbijt Omgevingsvisie Coevorden. Sinds halverwege
vorig jaar is Coevorden bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Tijdens dit ontbijt zijn we
bijgepraat over de stand van zaken. Daarna konden we samen met andere genodigden onze visie
geven. Welke trends verwachten wij in onze sector en welke ontwikkelingen komen er op ons af?
We vinden het belangrijk betrokken te blijven en input te leveren zodat we ook hier uw belangen zo
goed mogelijk kunnen behartigen.

GOC Emmen, Henk Strating
Het gemeentelijk overleg binnen de gemeente Emmen, met de LTO afdelingen, vindt plaats met
wethouder R. Kleine (CDA) met landbouw in zijn portefeuille. Gedurende dit overleg komen tal van
onderwerpen aan de orde. Het aanvoeren van grond, met daarin quarantaine organismen, is
uitvoerig besproken, met name de rol van de gemeente hierin. Door de financiële situatie van de
gemeente ziet zij zichzelf genoodzaakt om in tegenstelling tot vorig jaar, dit jaar de gemeentelijke
belasting wel te verhogen. De verhoging komt neer op 2%, wat naar mening van de LTO
beleidsadviseurs een reële stijging is.
Ook de energie transitie naar de duurzame energie en de rol van de landbouw hierin staat hoog op
de agenda. De problemen van net capaciteit, zijn zowel bij de gemeente als bij de netbeheerder
bekend. Dit zorgt ervoor dat plaatsen van zonnepanelen op sommige plaatsen en aantallen niet altijd
mogelijk is. De gemeente ziet de trend van plaatsing van kleine windmolens tot 15 meter op
landbouwbedrijven en is benieuwd hoe groot de interesse in de gemeente Emmen hierin is. Politiek
ligt iedere vorm van windenergie erg gevoelig.
Tijdens het meest recente overleg licht de provincie de regiodeal natuur inclusieve landbouw toe.
Door verduurzaming van het bedrijf is het mogelijk om maximaal €2500 per jaar binnen te halen,
hiervoor is het maken van een duurzaamheidplan noodzakelijk. Tevens wil de provincie in het kader
van kringlooplandbouw de samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw bevorderen.
Binnen de gemeente Emmen komt het onderwerp landbouwverkeer altijd aan de orde. Mede door
de financiële middelen is er vooralsnog geen actualisatie van het gemeentelijke verkeer en
vervoersplan in 2020. Slechts enkele projecten worden, al dan niet gezamenlijk met de provincie
uitgevoerd. Afgesproken is wel dat de gezamenlijke LTO afdelingen in de gemeente in overleg gaan
over de positie van landbouwverkeer. Tevens zijn de LTO afdelingen op korte termijn van plan een
online enquête te versturen over het gebruik van wegen in de gemeente Emmen. Bij deze het
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verzoek deze in te vullen. En deze enquête is wellicht ook interessant voor leden uit de gemeente
Coevorden die geregeld met landbouwmachines in de gemeente Emmen komen.
Andere onderwerpen die recent aan de orde zijn gekomen het voorbereidingsbesluit
geitenhouderijen en de Subsidie Levenlang Ontwikkelen, de zogenaamde SLIM subsidie. Deze
subsidiemogelijkheid is bedoeld voor het MKB en voor de grootbedrijven in de land- en tuinbouw.
Graag horen wij als LTO wanneer u interesse heeft in kleine windmolens of andere vormen van
energie transitie. En bij deze nogmaals het verzoek de online enquête in te vullen.

Melkveehouderij, Harry Euving
De vakgroep heeft de laatste paar jaar een aantal veranderingen ondergaan.
De samenstelling is nogal eens gewijzigd.
Op dit moment is Ria Derks de contactpersoon voor Groningen en Drenthe.
Ook is de werkwijze wat veranderd, om meer en sneller informatie te geven wordt meer met de app
gewerkt. Als het goed is ontvangt u ook af en toe een bericht via onze ledenapp. Mocht dit niet het
geval zijn neem dan even contact op met iemand van het bestuur. Dan wordt u ook in de applijst
geplaatst.
Er is veel te doen rondom de veehouderij. Omdat de vakgroep contact met de leden op prijs stelt is
er regelmatig landelijk overleg, waar wij als portefeuillehouders voor worden uitgenodigd. Men praat
ons bij en willen graag weten hoe wij erin staan. Wat mij telkens weer opvalt is hoe verschillend er
gedacht wordt . Een hele klus om daar één lijn in te vormen. Er is op dit moment meer onduidelijk als
duidelijk. Dat maakt ondernemen wel lastig. Zaken die ik bedoel zijn ook in de app genoemd en
worden in Nieuwe oogst behandeld en toegelicht. Veehouderij is een landelijk gebeuren dus op
afdelingsniveau is er geen apart nieuws.
Ik wens jullie in deze bijzondere tijd een goede gezondheid toe en wijsheid met uw bedrijfsvoering in
deze onzekere tijd.
Akkerbouw, Henk Strating (portefeuillehouder: vacant)
Door het Corona Virus is er in korte tijd veel veranderd. Voor de akkerbouw geldt dat met name de
prijs van consumptie aardappelen volledig onderuit is gegaan. Ook de wereldmarktprijs voor suiker
heeft een flinke klap gekregen. Het is moeilijk te overzien welke gevolgen dit virus, en de
maatregelen ter bestrijding van dit virus, heeft voor de akkerbouw, ook qua beschikbaarheid van
middelen en arbeid.
De akkerbouw staat sowieso voor een uitdagend jaar. Dit is het eerste jaar dat de verplichte
drukregistratie gehandhaafd gaat worden. Met gebruik van slechts enkele type doppen of technieken
is de verplichting van drukregistratie te voorkomen. Dit onderwerp houdt de gemoederen zelfs bij
het begin van het seizoen nog bezig.
Het gewasbeschermingsmiddelenbeleid in het algemeen is een onderwerp waar niet alleen onder
akkerbouwers belangstelling voor is, ook op verschillende media is het meerdere malen onderwerp
van gesprek. In de meeste gevallen komen gewasbeschermingsmiddelen niet positief in beeld. De
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hoop bestaat dat de discussie rondom om middelengebruik in de akkerbouw niet het voorbeeld volgt
van de discussie in de bollenteelt. Middelen verdwijnen in rap tempo, en nieuwen komen er slechts
mondjesmaat bij.
De sectie akkerbouw van LTO noord is deze winter in gesprek geweest met de agrarische specialisten
van de Rabobank. Dit is een verhelderend gesprek geweest waarin de mening van de aanwezige
akkerbouwers zeer werd gewaardeerd door de mensen van de Rabobank. Ook de toelichting van de
Rabobank van hun visie op duurzaamheid en biodiversiteit is breed besproken.
Voor het komende jaar komt het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid aan de orde.
Hierover is er in februari namens de vakgroep een avond georganiseerd. Ook de meststoffenwet
komt aan de orde.
Water en bodem, Jan Boesjes
We hebben veel energie gestoken in de oplossing voor de bronnen binnen de 200m grens van
droogte gevoelige gebieden. Samen met Waterschap Vechtstromen hebben we een voor iedereen
aanvaardbare oplossing bedacht en op dit moment wordt aan de uitvoering gewerkt.
Bij Gees is in de Geeserstroom een extra balkje gelegd zodat het peil boven de stuw iets hoger is. De
gebiedsbeheerder is verantwoordelijk en haalt uiterlijk 1 juni dat balkje weg, of zoveel eerder als er
veel neerslag valt.
Wat die neerslag betreft. Op dit moment natuurlijk erg weinig en dat is ook te zien in de cijfers van
het waterschap. Op de site van Vechtstromen is voortdurende informatie te vinden over de cijfers.
www.vechtstromen.nl en ook via onze app.
We hebben weer contact gehad met Rijkswaterstaat over het beheer van bermen. Va onze app
hebben we jullie gevraagd om aan te geven waar de overlast groot is en daar zijn een aantal plekken
genoemd. Rijkswaterstaat werkt nu aan het vervolg en ook provincie, gemeenten en waterschappen
zijn geïnformeerd. Als er ergens overlast is van onkruiden, schroom dan niet om de desbetreffende
beheerder te bellen.
Veel dingen liggen stil door de coronacrisis, maar her en der gebeurd nog wel wat. We houden de
vinger aan de pols.

Oproep boer-burger, Henrike Bosman
Zoals eerder genoemd is het onderwerp Boer-burger tijdens de regiobijeenkomsten aan de orde
gebracht. Een aantal leden heeft hier gehoor aan gegeven en zo hebben we een klein werkgroepje bij
elkaar. We gaan nadenken hoe aan de boer-burger verbinding te willen gaan werken en uit te
breiden binnen onze afdeling. Daarbij vragen we uw hulp; graag ontvangen wij tips en ideeën betreft
dit onderwerp en uiteraard zijn er meer leden welkom om hierover mee te denken! Dit kan zijn in de
vorm van activiteiten organiseren maar ook vanuit ervaring met eigen bedrijf op dat vlak.
Tip: kijkt u ook eens op onze facebook-pagina en afdelingspagina van Coevorden Emmen-West op
www.ltonoord.nl, hiervoor zijn nieuwsitems van harte welkom!
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Namens het bestuur,
Rianne Oldengarm

Contactgegevens bestuursleden:
Rianne Oldengarm, voorzitter:
Henrike Bosman, secretaris en boer-burger:
Roelof IJken, penningmeester:
Wilco Hilhorst, GOC Coevorden:
Henk Strating, GOC Emmen, tijdelijk akkerbouw:
Harry Euving, melkveehouderij:
Jan Boesjes, bodem en water:
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06-39093368
06-51542915
06-21887614
06-27581956
06-30868312
06-22954607
06-23705467

