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Het nieuws lijkt de laatste tijd vooral om Corona te draaien. Echter binnen de
agrarische sector is de droogte ook een belangrijk thema. Er is plaatselijk weer wat
regen gevallen, maar het blijft spannend. 

Verder lijkt er ook nog steeds heel veel van buiten de sector op ons af te komen zoals bijvoorbeeld; 

Een bizarre bewering over gewasbescherming en Corona ; 

gewasbeschermingsmiddelen in natuurgebieden

Corona

Vanuit LTO-Noord zijn er de afgelopen tijd veel nieuwsbrieven verstuurd gerelateerd aan corona. In
het dossier Corona is alle informatie nog eens rustig na te lezen. We brengen graag de uitbetaling 
voorschot  van de betalingsrechten nog onder de aandacht. 

Als afdelingsbestuur hebben we vooral telefonisch contact gehad met leden welke meer werden 
getroffen dan anderen. Het ging hierbij bijvoorbeeld om de sierteelt en de multifunctionele 
landbouw. Het waren goede gesprekken, waarin we niet de oorzaak konden wegnemen, maar wel de
zorgen gedeeld konden worden. 

Naast de negatieve effecten lijkt er ook een positief effect ontstaan te zijn. Meer interesse van de 
burger voor het kopen van producten rechtstreeks van de boer. Een mooie boer-burger verbinding. 
Het is te hopen dat deze verbinding ook na de corona-crisis blijft. 

Tennet

Op 16 juni is er een online informatiebijeenkomst over de integrale effectenanalyse en de milieu 
effect rapportage van het project Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden. Normaal 
gesproken worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd, maar er is nu gekozen voor een digitale 
variant. Naast deze online informatiebijeenkomst zijn er vanaf 22 juni nog diverse vragensessies 
per traject. Voor informatie voor het aanmelden klik hier.

 De IEA / MER is op 8 juni 2020 gepubliceerd op site.

De gezamenlijke provincies, waterschappen en gemeenten hebben een voorkeur voor Eemshaven 
en dan ook het oostelijke tracé, en wel omreden dat ze vinden dat het westelijke tracé naar de 
Eemshaven te veel dure landbouwgrond doorsnijdt. De Provinciale Staten, Gemeenteraden en 
Algemene besturen van de waterschappen moeten dit nog bekrachtigen. Tennet en ministerie van 
economische zaken gaan voor het westelijke tracé.  

Wij als LTO-Noord zullen nog met meer nadruk zeggen dat de verziltingsrisico’s  te groot zijn om 
voor het westelijke tracé te kiezen.

De sleuf wordt 9 meter breed en de kabels komen op 1,80 diep te liggen en er komt nog 30 
centimeter zand onder de kabels. Dit levert dus veel graafwerk op. 

Reageer allen zoveel mogelijk met valide argumenten om te zorgen dat de minister de beste keuze 
maakt. Alle zienswijzen gaan mee naar de minister.

https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona?__sw_csrfToken=7j0EFSZ6cZuWDuSuE4uIPuuAH64uZ00A
https://www.ltonoord.nl/thema/internationaal/glb/nieuws/2020/06/09/in-juli-voorschot-betalingsrechten?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv&__sw_csrfToken=tYtffFT1RfgF3tcffc5Sr5ccw3Fzwddg
https://www.ltonoord.nl/thema/internationaal/glb/nieuws/2020/06/09/in-juli-voorschot-betalingsrechten?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv&__sw_csrfToken=tYtffFT1RfgF3tcffc5Sr5ccw3Fzwddg
https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/agrarisch-natuurbeheer/nieuws/2020/06/03/middelen-in-natuurgebieden-gedetecteerd?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/nieuws/2020/06/12/reactie-bizarre-bewering-ekoplaza-over-corona?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuws/publicatie-integrale-effectenanalyse-en-milieueffectrapport
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/overige-pagina-s/nieuws/meld-u-nu-aan-voor-de-online-informatiebijeenkomst-over-de-integrale-effectenanalyse-en-milieueffect


Whats-app groep

Sinds begin april hebben we ook een app-groep voor de afdeling. Deze app-groep is ter aanvulling 
op de andere communicatie middelen. Het is vooral een snelle manier van communiceren. De groep
is zo ingesteld dat er alleen door de beheerders berichten verstuurd kunnen worden, dus wees niet 
bang voor een stortvloed aan berichten. 

Nog een voordeel van de app-groep; de telefoonnummers van de bestuursleden zijn er ook in te 
vinden, zij zijn de beheerders van de groep. 

De link om mee te doen aan de app-groep staat vermeld in de bijlage bij de mail van deze 
nieuwsbrief. 

Ondernemersfondsen

Het blijft in het algemeen lastig om projecten te bedenken en uit te voeren vanuit het fonds. Het 
gaat hierbij om projecten welke ten goede komen van alle ondernemers. Voor winkeliers kan hier 
bijvoorbeeld feestverlichting in de winter onder vallen. Voor de agrarische sector is het lastiger om 
dit te realiseren. We blijven op zoek naar ideeën! Dus een idee, meld het bij Gerda Mensinga ( Ten 
Boer) of Ron Iwema (het Hogeland) 

Het Hogeland

Het ondernemersfonds het Hogeland is in oprichting. De vraag hierbij is nog hoeveel geld er 
uiteindelijk door de gemeente in het fonds gestort wordt. 

Ten Boer

In de regio Ten Boer is er in 2019 een foutje gemaakt door het Noordelijk Belastingkantoor (in uw 
voordeel) Bij de terugbetaling van een deel van de lasten is per abuis ook de afdracht van het 
ondernemersfonds volledig terugbetaald. Er heeft dus volledige retributie plaats gevonden. Het 
fonds is in 2019 dus niet gevuld. We gaan er vanuit dat het Noordelijk Belastingkantoor in 2020 
deze fout niet nogmaals zal maken. Het fonds zal in 2020 wel gevuld worden. 

Programma nieuw seizoen

Door alle corona-maatregelen kwam er een versneld einde aan de activiteiten. We hopen na de 
zomer weer een start te kunnen maken, met de regels welke op dat moment gelden. Hopelijk 
kunnen we elkaar dan weer ontmoeten, bijvoorbeeld met een goede spreker. Afgelopen jaren 
hebben we het bijvoorbeeld gehad over kringlooplandbouw en hernieuwbare energie. Wij zijn 
benieuwd wat voor onderwerpen u wellicht aan de orde wil hebben.

Wanneer er nog zaken zijn die spelen horen we het graag. We kunnen elkaar minder ontmoeten op 
dit moment, maar zijn uiteraard via de mail en telefonisch wel bereikbaar. 

mailto:mts.iwema@comveeweb.nl?subject=ondernemersfonds%20het%20Hogeland
mailto:gerdamens@hotmail.com?subject=ondernemersfonds%20Ten%20Boer
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