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Beste leden,
Gezien de Covid-19 perikelen kunnen we, als afdeling, geen jaarvergadering houden en u bijpraten. Via deze
nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van wat er in onze afdeling speelt.
Eerlijk gezegd had ik geen aandacht willen besteden aan de ellende dat corona heet. We weten inmiddels
allemaal wel dat vergaderingen en informatiebijeenkomsten digitaal gaan. Het nieuwe normaal dus. En ook dat
dit zowel op sociaal als zakelijk gebied zorgen geeft. Zorgen zijn wel een punt van aandacht! En gelukkig zijn daar
instanties voor om de helpende hand te bieden. Voor onze sector is daar ZOB; Zorg om Boer en Tuinder. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer over.
In mijn column ‘Jackpot’ (te lezen op onze Facebookpagina) vertelde ik over de mooie dingen in het leven; onze
eigen jackpotjes. En ik weet niet hoe u het vergaat, maar ik moet wel wat mijn best doen om ze te vinden op het
moment. De jackpot zal wel op de ‘niet verkochte loten’ vallen, denk ik. Onze keukentafel is de plek waar de
zware kost wordt besproken. En ik denk dat het misschien wat boer eigen is om er wat ongeduldig in te zijn als
antwoorden en oplossing zich maar lastig of niet aandienen. We zijn tenslotte van het schakelen en niet van het
afwachten of moeten wachten. Ongeduldig of niet, een positieve mindset doet wonderen. En dat is net wat we in
deze tijden nodig hebben. De zon op je gezicht, een momentje langer naar je vee kijken, naar je akker en dan
bedenken hoe rijk we zijn. Met dit moois in gedachten wensen we u allen een prachtig en gezond 2021!

Bestuurszaken
Voor de portefeuille akkerbouw waren we al geruime tijd op zoek naar een bestuurslid die de taken over zou
nemen van Henk Strating. Sinds het vertrek van René Kuipers heeft hij zowel de portefeuille akkerbouw als GOC
Emmen voor ons onder zijn hoede heeft genomen. Waarvoor nogmaals dank, Henk! We hebben Rikus Renting
bereid gevonden om de akkerbouwportefeuille van Henk over te nemen. Hij zal zich in deze brief aan u voorstellen. Als u zich als tegenkandidaat wilt voorstellen dan kunt u zich voor 19 maart 2021, uiterlijk om 12.00 uur
kenbaar maken bij het secretariaat.

Melkveehouderij, Harry Euving
Door de corona is fysiek vergaderen niet mogelijk. Daarom heeft de vakgroep melkveehouderij een tweetal
webinars georganiseerd.
Eén over het diergezondheidsplan en KoeAlert en de uitvoering en borging daarvan, de ander over hoe kan het
ook anders; de stikstofproblematiek. Het voordeel hiervan is dat de direct verantwoordelijke bestuurders hier
tekst en uitleg over geven. Ook kan men via een chatbericht direct vragen stellen. Bij beide onderwerpen is wel
de vraag: hoe stel je je op? Overal tegen zijn, is ook een keuze.
Het gevolg hiervan kan echter wel zijn dat het op de lange duur je gewoon “overkomt”.
Praat je wel mee, dan kan het uitgelegd worden dat jij het er mee eens bent, er is de laatste tijd dan ook nogal
eens een dilemma: “hoe ver ga jij?” Zo ook met bv. de stikstofwet.
LTO is voor, niét omdat men het er mee eens is. Maar omdat de schrijnende en zorgelijke zaak rondom de PASmelders opgelost moet worden. En dát wordt via deze wet geregeld! First things first! Dit neemt niet weg dat er
ook dingen in de wet staan die naar mijn mening te grote inspanningen vragen. Welk vervolg dit krijgt en hoe het
verder gaat, is ook afhankelijk van de verkiezingsuitslag, welke partijen een nieuw kabinet vormen. Eén en ander
is op dit moment niet zonder zorg. Verdere nieuwsvoorziening gebeurt via de Nieuwe Oogst en er komt
regelmatig een app voorbij. Omdat melkveehouderij niet specifiek gemeentelijk is, kan dat volgens mij prima.
Mocht u hierover op- of aanmerkingen op hebben dan hoor ik het graag. Ik wens u ten slotte allemaal een
groeiseizoen en een waardering toe, die voldoening geeft en recht doet aan al onze inspanningen.
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GOC Coevorden, Wilco Hilhorst
Het langjarige programma “Agenda voor de Veenkoloniën” is verlengd voor de periode van 2020 tot 2024. Het
programma is opgezet om de landbouwsector in het gebied vooruit te helpen en stimuleert innovaties. De
Agenda moet ervoor zorgen dat de landbouwsector zijn economische waarde voor de streek behoudt. Zowel
provincie, rijk als gemeenten steken geld in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt de Regiodeal
Natuurinclusieve Landbouw ondergebracht in de Agenda. Op www.innovatieveenkolonien.nl vindt u meer
informatie. U kunt zich o.a. aanmelden voor de Praktijkcursus Bodem (voor zowel telers van open teelten en
veehouders). Ook staat de subsidieregeling Boerenexperimenten voor twee of meer agrarische ondernemers
open.
Het ontwerp facet bestemmingsplan kleine windturbines in de gemeente Coevorden moet het onder voorwaarden mogelijk maken om windmolens met een ashoogte van tot maximaal 15 m voor eigen gebruik in deze
gemeente te realiseren. Het plan heeft tot 25 januari ter inzage gelegen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien.
Verder ontvangen wij signalen dat diverse natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
eigen terreinen proberen te vernatten. Dit kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de omgeving. Mocht dit voor
u van toepassing zijn is het altijd mogelijk ons te benaderen zodat we kunnen kijken welke actie wij als afdeling
daar op kunnen zetten.

GOC Emmen, Henk Strating
In 2020 is er namens de gezamenlijke LTO afdelingen in Emmen en Cumela een verkeersenquête uitgevoerd. De
onderwerpen die hierin aan bod kwamen zijn met name het gebruik van de rondweg, de N862 (EmmenKlazienaveen) en het knooppunt Emmen-west met daarbij de Nieuw Amsterdamsestraat en Ermerweg. Er zijn
voldoende reacties namens onze leden binnengekomen om hierover een gedegen analyse te maken. In het najaar
zijn de gegevens samengevat en gepresenteerd. Dit viel echter samen met het plan van de gemeente Emmen en
de provincie Drenthe om de rondweg op te waarderen naar een stroomweg, met alle bijbehorende aanpassingen
zoals het ongelijkvloers maken van kruisingen en het landbouwverkeer weren van deze weg. In jan uari is er
namens de LTO Noord afdelingen en Cumela een overleg geweest met wethouder Van der Weide en
gedeputeerde Bijl om de uitkomsten van de enquête en de recente ontwikkelingen rondom de rondweg te
bespreken. Hierin heeft gedeputeerde Bijl toegezegd dat zonder volwaardige en veilige alternatieven, de rondweg
open blijft voor landbouwverkeer.
De financiële situatie binnen de gemeente Emmen is niet bepaald rooskleurig te noemen. Met het stijgen van
onroerendzaakbelasting als gevolg. Nu zijn de tarieven binnen de gemeente Emmen de afgelopen jaren niet altijd
gestegen. Dat is met ingang van dit jaar anders. De inzet van de gezamenlijke LTO Noord afdelingen was dat
gemeentelijke tekorten niet onwillekeurig op de ondernemers mogen worden afgewenteld. Alle fracties binnen
de Emmense gemeenteraad zijn benaderd om hierover met ons in gesprek te gaan. Dit heeft niet tot het
gewenste resultaat geleid en de OZB-plannen zijn, zoals door het College voorgesteld, door de Raad aangenomen.
In het afgelopen jaar zijn tevens mogelijkheden voor geitenhouderijbedrijven aan bod geweest. Ook blijft de
energietransitie een terugkerend onderwerp bij het gemeentelijk overleg.
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Portefeuille bodem en water, Jan Boesjes
Binnen LTO Noord (regio’s Noord en Oost) zijn er zorgen over de ontwikkelingen binnen het waterschap
Vechtstromen. Het onlangs genoemde verbod op het gebruik van glyfosaat op pachtgronden van het waterschap
komt als een donderslag bij heldere hemel. Samen met andere afdelingen kijken we wat de mogelijkheden zijn
om her tij nog te keren waarbij ook de juridische aspecten in de pachtwet worden getoetst.
De normering wateroverlast lijkt in Drenthe grote gevolgen te hebben. Ruim 15.000 hectare bouwland, nu TS 25,
krijgt de nieuwe normering TS 10. Dat houdt in dat deze hectaren eens in de 10 jaar onder water mogen lopen
zonder dat er aansprakelijkheid is van het waterschap. Vooral in beekdalen met veel bouwland zijn grote zorgen.
Het is vooralsnog niet duidelijk of dit past binnen het provinciaal beleid in Drenthe. In Overijssel ligt dit allemaal
iets anders, en in het voormalige waterschap in Twente was de normering al veel eerder aangepast.
Dan zijn er nog de langlopende discussies over de belastingtarieven en de geborgde zetels. LTO Noord benadrukt
het belang van agrarische kennis in het bestuur van het waterschap. Goed waterbehee r is cruciaal voor de
boeren.
De NAM heeft vergaande plannen voor het injecteren van vervuild afvalwater in lege gasvelden in zuidoost
Drenthe. Nu al in Schoonebeek maar straks ook in diverse andere putten in onze afdeling. Nu worden er 2 of 3
genoemd, Broeklanden en Broekampsdijk en mogelijk Galgaten, maar daar komen nog zeker een aantal bij. Als je
dan de problemen bij Holthone (lekke transportbuis) en vooral nu bij Rossum ziet (waar de buis naar diepte lek
lijkt te zijn) verwachten wij in Drenthe ook Groninger toestanden. Het lijkt echter nog niet door te dringen bij
lokale partijen zoals diverse Dorpsbelangen en politieke partijen. De wervende folder van de NAM doet zijn werk
maar hier is het alleen de NAM die zijn eigen vlees keurt.

Voorstellen Rikus Renting
Mijn naam is Rikus Renting, 51 jaar en woon in Achterste Erm. Ik ben getrouwd met Winanda en samen hebben
wij een zoon van 17 en een dochter van 14. Onze zoon gaat naar Terra mbo akkerbouw en onze dochter zit in
haar derde jaar van het VWO.
Ik heb niet veel hobby’s, maar de voornaamste hobby is toch wel de jacht. Binnen de WBE had ik tot voor kort nog
een functie binnen de reewild-commissie.
Ook zit ik in het bestuur van de Coöperatieve pootaardappelbewaarplaats in Schoonebeek.
We hebben een bedrijf met melkkoeien en akkerbouw met 65 ha in gebruik. Het grondgebruik bestaat uit 25 ha
zetmeelaardappelen, 10 ha suikerbieten, 15 ha blijvend grasland en de rest wordt ingevuld met brouwgerst en
snijmaïs. De oppervlakte snijmaïs varieert aan de hand van de benodigde hoeveelheid voer voor onze 30 melkkoeien en 12 stuks jongvee.
Ik ben voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur van onze LTO Noord afde ling. Wanneer ik benoemd zal
worden ga ik onze afdeling in de vakgroep Akkerbouw vertegenwoordigen.

Boer Burger, Henrike Bosman
Nadat in september 2020 de vernieuwde visie LTO Noord 2025 is gepresenteerd volgt er nu een vernieuwde
website en huisstijl (logo etc.). Vanaf eind maart ziet zult u deze zien.
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In diverse media is er aandacht geweest voor de
stichting Zorg Om Boer en Tuinder. Onderstaand
wordt door hen zelf nadere informatie gegeven
over het werk wat de vrijwilligers voor de stichting
doen.

Stichting Zorg Om Boer en Tuinder
Er over praten helpt!
Vrijwilligers van de stichting Zorg Om Boer en Tuinder (ZOB) gaan er echt even voor zitten.
Aan de telefoon, bij de keukentafel of op het erf bij een boer of tuinder luisteren we met oprechte aandac ht naar
de verhalen van de boer. We verlenen al luisterend hulp bij soms complexe situaties.
ZOB staat klaar voor boeren en tuinders en hun gezinsleden die een hulpvraag hebben. De vragen kunnen
persoonlijk zijn, betrekking hebben op een relatie met vrouw, kinderen of bedrijfsopvolgers, financieel of
bedrijfsmatig. Geen situatie is gelijk. De een loopt vast in een persoonlijke crisis, een ander heeft een conflict met
de overheid of weet het door ingewikkelde regelgeving even niet meer.
Heeft u een hulpvraag of kent u iemand anders met een hulpvraag, twijfel niet om contact op te nemen met onze
coördinator. Voordeel van de ZOB is, naast de persoonlijke aandacht, de onafhankelijke benadering. De stichting
kent geen winstoogmerk en is zelf afhankelijk van giften en overige bijdragen. In een vertrouwde en veilige sfeer
willen we een vangnet zijn voor mensen die vastlopen. Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor. “We komen
als we welkom zijn” altijd in overleg met twee ZOB-vrijwilligers. Praten over je zorgen helpt. We helpen je zelf
weer de regie in handen te nemen.
Voor meer info: www.zorgomboerentuinder.nl
Heeft u een vraag neem dan contact op met onze coördinator: Regio Noord: Claudia Hooiveld 06-22 80 89 25
Akkerbouw
De vakgroep akkerbouw is het afgelopen jaar samengegaan met de vakgroep vollegrondsgroente. Met als
voornaamste reden om slagkracht te winnen. Een groot aantal onderwerpen van beide vakgroepen toonden veel
overlap. Als gevolg van de Corona crisis heeft de vakgroep geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd, daarvoor
zijn webinars in de plaats gekomen. De corona crisis heeft in sommige delen van de akkerbouwsector zijn sporen
behoorlijk na gelaten. De vakgroep heeft geprobeerd met specifieke regelingen(o.a. consumptieaardappelen), de
tegemoetkoming vaste lasten( TVL), en de mogelijkheid het vooruit betalen van GLB gelden, de gevolgen te
beperken.
De webinar Mest en Mineralen van afgelopen december werd het mestbeleid en de inzet van LTO vakgroep
Akkerbouw hierop toegelicht. De nitraatproblematiek, de drempeltjesplicht en de wijzigingen in fosfaatregels zijn
onderwerpen die uitvoerig aan de orde zijn gesteld. Duidelijkheid over de fosfaatregels is lang uit gebleven. De
overgangsregeling die nu geldig is houdt in dat analyses genomen tussen mei 2016 en mei 2017 5 jaar geldig zijn
en nog gebruikt mogen worden in 2021. De drempeltjesplicht is inmiddels komen te vervallen.
De webinar over het GLB van februari heeft nieuwe inzichten geboden op het Europese beleid van na 2023.
Hoewel veel van de precieze inhoud nog onduidelijk is, is er wel een uitleg over de bedoeling en de werking van
de ecoregelingen ter tafel gekomen. De conclusie dat er meer gedaan moet worden voor minder geld kwam al vrij
snel ter sprake.
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Binnen de sectie akkerbouw komt het gewasbeschermingsmiddelen dossier uitvoerig ter sprake. Onderwerpen
als spuitdoppen voor verlaagde spuitbomen, de veranderingen in de STORL-systematiek en knelpunten in
middelen liggen voortdurend op tafel. Binnen het noordoostelijk zand/dal gebied leeft de vondst van wratziekte
in de gemeente Stadskanaal enorm. LTO is een van de initiatiefnemers voor een nieuw plan van aanpak te
presenteren met als doel verdere verspreiding te voorkomen.
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:

06-39093368
06-51542915
06-21887614
06-27581956
06-30868312
06-22954607
06-23705467
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