
Nieuwsflits Maart 2020
Het is al even geleden dat we een nieuwsflits uitgebracht hebben. Tot 12 maart vroegen veel 
activiteiten onze aandacht, nu vraagt de Corona-crisis tijd. 

Corona-crisis

Ook in de land- en tuinbouw in onze regio komt door het stilvallen van de export de corona-crisis 
letterlijk op het erf. Waren het in eerste instantie vooral de tulpen en plantenkwekers waarbij de 
afzet voor een groot deel stilviel. Kort daarna volgden ook akkerbouwbedrijven. Ook de 
multifunctionele landbouw merkt direct de gevolgen. 

Op verschillende niveaus zijn er ondertussen steunmaatmaatregelen. Voor een recent overzicht met 
landelijke maatregelen verwijzen we u graag naar het corona-dossier van LTO. Er wordt ook 
geregeld een up-date gemaild. 

Ook regionaal zijn er door de
gemeenten ondertussen
steunmaatregelen genomen. De
gemeente Het Hogeland heeft
een speciale informatiepagina
onlinegezet. Onderstaand
schema geeft een aantal
maatregelen weer. 

De gemeente Groningen heeft
ook een pagina voor
ondernemers op de site staan.

Tot slot heeft ook de gemeente 
Delfzijl een coronavirus
informatiepagina.  (even naar
beneden scrollen)

Tot slot werkt ook de provincie Groningen aan maatregelen negatieve gevolgen van de corona-
crisis. Deze zijn op dit moment nog niet uitgewerkt.

We wensen u allen veel sterkte in deze spannende tijd. Met diverse leden hebben we de afgelopen 
tijd al contact gehad. Zijn er specifieke problemen waar u geen oplossing voor ziet schroom dan 
niet om contact met ons op te nemen. 

Versterking bestuur

Om op termijn niet teveel tegelijk aftredende bestuursleden te hebben heeft Jan Rosier aangegeven 
dat het verstandig is als hij alvast een stap terug zou doen. Ondertussen is Dries Zwakenberg bereid 
gevonden om mee te gaan draaien in het bestuur. 

Oproep mijnbouwschade

Henk Jan Bolding is naast burgemeester ook voorzitter van het burgemeestersoverleg over de 
mijnbouwschade. Om de gevolgen van de mijnbouwschade voor de agrarische sector goed te zien 
wil hij graag een keer op bezoek bij een bedrijf in de gemeente het Hogeland. Hiervoor zoeken we 
een adres waar mijnbouwschade is. Lijkt dit u wat, neem dan contact op.

https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/provincie-groningen-werkt-aan-maatregelen-aanpak-coronacrisis/
https://www.delfzijl.nl/home/coronavirus-informatie_44562/
https://www.delfzijl.nl/home/coronavirus-informatie_44562/
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://hethogeland.nl/coronavirus


Hoe kan in inloggen op de LTO-site?

Geregeld komt de vraag langs hoe in te loggen op de LTO-site om de artikelen voor leden te kunnen
lezen. Bij het inloggen wordt gevraagd om het lidmaatschapsnummer. Deze is te vinden op de 
adres-sticker van de Nieuwe Oogst. 

Project “Toukomst”

Toukomst gaat over beter
wonen, leven en werken in
Groningen. Er worden grote,
vernieuwende, creatieve en
slimme ideeën gezocht.
Eigenzinnige ideeën. Ideeën die
het normale werk van
overheden doorkruisen. Die
misschien in het beleid van
overheden (nog) geen plek
hebben. Of ideeën waar gewoon
nooit geld voor was. Er zijn
ondertussen ongeveer 700
ideeen voorgedragen. Hier kan
op gestemd worden. We zien dat er vooral al veel gestemd wordt op boer-onvriendelijke plannen. 
Hierbij de oproep om ook te stemmen om boer-vriendelijke plannen!

Verder worden er nog mensen gezocht die in het Toukomst-panel willen plaatsnemen. Hierbij 
bepaal je mede hoe de 100 miljoen verdeeld wordt. Aanmelden kan hier.

Boert bewust

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. Ze 
stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. 
Alleen zo ontstaat er een goede dialoog,  wederzijds respect en meer betrokkenheid van 
consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot 
fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

De stichting wil graag in onze regio gaan begeleiden en helpen, in samenwerking met LTO 
Noord  om dit ook in onze regio op te starten. Als er hiervoor belangstellenden zijn, zou u 
zich dan willen melden

Afgelopen activiteiten

Tot en met 12 maart zijn er nog diverse activiteiten geweest:

17 januari: nieuwjaarsbijeenkomst met Hogelandsterbokaal; 

Een uitgebreid verslag van deze avond staat hier.  

: gemeentelijk overleg het Hogeland 

4 februari: avond omgevingsvisie gemeente Groningen; 

In een overvol Geweidehof was een speciale avond in verband met de 
omgevingsvisie georganiseerd door de gemeente voor de agrarische sector. Er is door
de aanwezigen veel input gegeven welke meegenomen worden in het proces. 

https://www.toukomst.nl/aanmelden-toukomstpanel/
http://www.toukomst.nl/
https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland/nieuws/2020/01/20/eerste-hogelandsterbokaal-uitgereikt?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvYWZkZWxpbmcvaGV0LWhvZ2VsYW5k


5 februari: bezoek gemeenteraad gemeente Groningen

Al kort na het ontstaan van de nieuwe gemeente Groningen ontstond de wens om de 
gemeenteraad uit te nodigen. Bij de familie Doornenbal in Ten Boer waren we van 
harte welkom. We kijken terug op een ochtend waarbij er goede gesprekken gevoerd 
zijn. 

12 februari: jaarvergadering met spreker Lammert de Wit. 

De eerst officiele jaarvergadering met daarbij een zeer interessante spreker over 
mogelijke oplossingen van het energieprobleem. Een uitgebreid verslag van deze 
avond is al per mail toegezonden. 

3 maart: bijeenkomst Wehe den Hoorn

Geert Jan van der Burgt, onderzoeker bij SPNA op het gebied van bodem, 
groenbemesters en stikstofdynamiek heeft zijn kennis op het gebied van 
stikstof telen met ons gedeeld. Een efficient systeem waarbij in en output op 
elkaar wordt afgestemd. 

9 maart: huiskamer bijeenkomst regio Winsum

We waren te gast bij Paul Derksen. Een rondleiding van een onderdeel van de avond.
Het andere deel werd ingevuld door Alex Datema.

12 maart: huiskamer bijeenkomst regio Bedum. 

In Bedum sloten we de serie van de (huiskamer) bijeenkomsten af bij de familie 
Lenting. Sander Lenting vertelde over het ontstaan en de groei van het bedrijf. 
Daarna was er tijd voor een rondleiding over het bedrijf.

Tussendoor zijn er ook nog diverse BHV-cursussen gegeven zodat ieder weer veilig kan gaan 
werken.

Agenda

Normaal gesproken zouden we hier de komende activiteiten noemen. Op dit moment is het 
onduidelijk of de activiteiten na 1 juni weer hervat kunnen worden. 

Tot slot wensen we u de komende tijd alle succes bij de voorjaarswerkzaamheden en blijf gezond!

Kijk ook eens op onze afdelingspagina of op onze facebookpagina.

https://www.facebook.com/LTOhetHogeland
https://www.ltonoord.nl/afdeling/het-hogeland?__sw_csrfToken=nLm1t2mTTTSzl1p0MJoYn120A0WSP1Tt
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