
Nieuwsflits december 2019

December alweer, tijd om terug te kijken op het afgelopen roerige jaar en de
voornemens voor 2020 te gaan maken. De rust zal  waarschijnlijk in 2020 ook nog niet
direct weer keren.  De landelijke ontwikkelingen en uitspraken blijven ons allemaal
bezig houden. We hebben er allemaal mee te maken, maar hebben er weinig invloed
op. In deze nieuwsbrief vooral de regionale ontwikkelingen die ook door blijven gaan en waar wij als 
afdelingsbestuur meer in kunnen betekenen. 

Tennet (ondergrondse leiding) 

In de nieuwsflits van oktober en een artikel hebben we al eerder aandacht besteedt aan deze 
ondergrondse leiding. 

We wijzen u nogmaals op de mogelijkheid om op de interactieve kaart te reageren via 
https://netopzeetnw-inbeeld.nl/  Op deze manier kunnen opmerkingen en vragen gemakkelijk 
doorgegeven worden. Vertel dit ook door aan de collega's in de buurt.

Ons advies is om specifiek te kijken of er mogelijke  leiding tracés door uw landerijen lopen. In het 
overleg  om op te komen voor onze belangen zijn vanuit onze leden Jan Scholtens (uit Leens) en 
Anselm Claassen (uit Vierhuizen) en Lammert Westerhuis (uit Usquert) daarbij betrokken. Onze 
insteek blijft een tracé langs de kust. 

Rietproef Lauwersmeer

Afgelopen week was het al uitgebreid in het nieuws, de rietproef Lauwersmeer. 

De zogenoemde rietproef, die vorige week door GS en Waterschap is aangekondigd, is niet door de 
Rechtbank beoordeeld of goedgekeurd. Tegen het Waterschapsbesluit dat de rietproef mogelijk 
moet maken, is zelfs nog geen bezwaar- of beroepsprocedure doorlopen. GS zetten de rietproef dus 
door zonder dat de belangen van recreatieondernemers, agrariërs, en in- en omwonenden van het 
Lauwersmeergebied volledig zijn beoordeeld. De rietproef houdt in dat het waterpeil op het 
Lauwersmeer in de maanden februari en maart met circa 40-50 centimeter wordt verhoogd. 35 
ondernemers zijn met hulp van een advocaat nog steeds bezig zijn om voor onze belangen op te 
komen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het uitgebreide artikel op onze site. 

Ondernemersfondsen  het Hogeland

Voor de voormalig gemeente Ten Boer is er een
overkoepelende ondernemersvereniging Ten
Boer  (OVT) opgericht. Via deze overkoepelende
vereniging kunnen bijdragen uit het
ondernemersfonds aangevraagd worden. 
Ook voor het Hogeland zijn er ontwikkelingen.
Hiervoor is het Ondernemersplatform opgericht.
De ondertekening hiervan vond plaats op de
Noordelijke promotiedagen. 

https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland/nieuws/2019/11/03/tennet-hoogspanningskabel?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvYWZkZWxpbmcvaGV0LWhvZ2VsYW5k
https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland/nieuws/2019/12/23/rechtbank-omzeild-bij-toestemming-rietproef-lauwersmeer?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvYWZkZWxpbmcvaGV0LWhvZ2VsYW5k&__sw_csrfToken=Naf9PzITh8jzSuszsRQOEzAmzJJ1urop
https://netopzeetnw-inbeeld.nl/


Verkeer

Agrarisch verkeer op de openbare weg, het blijft vaak een discussiepunt in veel dorpen. Op dit moent
worden er in veel dorpen verkeersplannen gemaakt. Soms ontvangen wij wel een uitnodiging, maar 
ook heel vaak niet! Hierbij het verzoek  om wanneer er in uw omgeving een avond is voor het 
opstellen van een verkeersplan deze wel te bezoeken en aan te geven wat de knelpunten voor de 
agrarische sector zijn. Vanuit het bestuur kunnen wij hier uiteraard ook aandacht aan besteden. U 
kent echter de plaatselijke situatie het beste en kan daarom het beste aangeven wat wel en niet kan.

Een van de verkeersplannen waar we de afgelopen tijd aandacht aan besteed hebben is de situatie 
bij de Schouwerzijlsterweg bij Winsum. 

Vanuit de gemeente Groningen is er het verzoek gekomen of we een overzicht kunnen aanleveren 
van wegen waarbij er onderhoud nodig is, of andere aandachtspunten. Graag ontvangen we uw 
reacties!

Omgevingsvisie gemeente Groningen

Op 7 november was er een thema-avond toekomst Landelijk gebied, omgevingsvisie gemeente 
Groningen. De nieuwe gemeente Groningen gaat haar omgevingsvisie actualiseren. Op 26 september
2018 is de omgevingsvisie voor de toenmalige gemeente Groningen vastgesteld. In dit visiedocument
heeft de gemeente haar integrale strategische hoofdkeuzen voor het beleid in de fysieke 
leefomgeving voor de lange termijn neergelegd. Door de herindeling is een nieuwe gemeente 
ontstaan, die uitde stad, dorpen en een groot landelijk gebied bestaat. 

Op deze avond zijn er allereerst vragen gesteld over de beperkte uitnodiging voor de agrarische 
sector terwijl dit een grote beheerder is van het buitengebied. Naar aanleiding hiervan is er besloten 
dat er op 4 februari er een extra avond komt speciaal voor de agrarische sector. Noteer deze datum 
alvast, en deel dit ook met de collega-boeren in de gemeente Groningen. 

Nieuwe functie Lammert

Op de Regiodag Noord in Drachten op 19 december jongstleden is er afscheid genomen van Alma 
den Hartog als regiobestuurder van LTO Noord Regio Noord. Zij heeft zich twaalf jaar ingezet voor 
LTO Noord. Den Hertog was boegbeeld van LTO Noord in Groningen en had verschillende dossiers in 
haar portefeuille, waaronder Mijnbouwschade. 
Onze voorzitter Lammert Westerhuis zal Alma den Hertog opvolgen en zal voor ons het boegbeeld 
voor de Provincie Groningen worden in het Regiobestuur. Hij blijft  voorlopig zijn taak als voorzitter 
van Lto Het Hogeland uitvoeren. Op termijn zal hij echter het bestuur wel gaan verlaten. Om het 
bestuur weer aan te vullen zijn we op zoek naar één of meer nieuwe bestuursleden. Vraag gerust aan
één van de bestuursleden wat het bestuurswerk in kan houden. 

Contactgegevens

Mede door de aanleg van snel internet wijzigen er momenteel veel e-mailadressen. Vergeet niet om 
de wijzigingen door te geven zodat het nieuws van LTO Noord u kan blijven bereiken. Het doorgeven 
kan via mijn LTO Noord of telefonisch 088-888 66 66.

https://www.ltonoord.nl/mijn/mijn-profiel


Afgelopen activiteiten

De afgelopen maanden hebben we diverse bijeenkomsten gehad. Allen met diverse invalshoeken en 
publiek. 
Allereerst de oogstborrel op 1 november, toen we de datum vaststelden konden we nog niet 
vermoeden dat venijn van de oogst in de staart zou zitten. Op 1 november waren er nog velen bezig 
met de ploeteroogst zoals deze later wel genoemd werd. 
Hierna volgde de avond samen met Vrouw en Bedrijf op 14 november. In een volle zaal was het een 
leuke avond. Een uitgebreid verslag staat op de site.
Op 28 november was de filmavond. De film over veearts Maaike was bij veel wellicht al wel bekend, 
maar de aanwezigheid van Maaike en de filmmakers was de kers op de taart. Ook hiervan is er een 
uitgebreid verslag.
Tot slot organiseerden we op 19 december een Veehouderij-avond samen met onze buren van 
Fivelingo. Hier was Dirk Bruins aanwezig. Hij gaf een goede uitleg over wat LTO de afgelopen 
maanden gedaan heeft in met name het stikstofdossier. Ook  heeft hij weer bagage mee gekregen 
vanuit de leden.  

Agenda

Hieronder noemen we kort de data en locaties die nu gepland zijn. Meer informatie staat op de site 
en op de uitnodigingen die t.z.t. verzonden worden. 

Datum Onderwerp Locatie

vrijdag 17 januari 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst Ekamper

dinsdag 4 februari 2020 Omgevingsvisie gemeente 
Groningen 

n.n.b.

woensdag 5 februari 2020 Bezoek gemeenteraad 
Groningen 

n.n.b.

Begin Februari Jaarvergadering met spreker 
“energie”

n.n.b.

https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland?__sw_csrfToken=0Bgaq2KH04UoBIiohIsK6W2E84lsEo5l
https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland/nieuws/2019/12/01/geslaagde-filmavond?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvYWZkZWxpbmcvaGV0LWhvZ2VsYW5k&__sw_csrfToken=v4VtZ9p51w7LvBvZZhUhB1pIivQQ7UHh
https://www.ltonoord.nl/vrouw-en-bedrijf/nieuws/2019/11/18/succesvolle-avond-in-baflo?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvYWZkZWxpbmcvaGV0LWhvZ2VsYW5k&__sw_csrfToken=v4VtZ9p51w7LvBvZZhUhB1pIivQQ7UHh
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