
Nieuwsflits November

Waarom ook op papier?
Normaal versturen we de nieuwsflits per mail. Deze keer krijgt u deze ook in
dit pakket. Waarom? We zouden kunnen zeggen, omdat u ook wat te lezen
moet hebben bij de koffie.
Een betere reden is dat wij niet van iedereen een goed werkend mail adres hebben. Door de aanleg
van snel internet zijn er veel mailadressen gewijzigd en we vermoeden dat we niet van iedereen een
goed adres meer hebben. U kant deze zelf aanpassen bij “Mijn LTO-Noord” op de site van LTO
Noord of door het sturen van een e-mail naar relatiebeheer@ltonoord.nl

Whatsapp-groep
In de whatsapp groep worden er regelmatig updates gegeven over onderwerpen welke op dat
moment actueel zijn of waar aan gewerkt wordt. Het gaat hierbij vooral om de vakgroepen
Akkerbouw en Veehouderij. Maar ook als wij als afdeling iets te melden hebben kan het daarin
gezet worden. Nog niet in de app-groep, maar wel belangstelling neem dan contact op met Carin
Gaaikema (06-46437088)

Tennet
Op 17 november wordt de publicatie van het voorkeursalternatief en het voorbereidingsbesluit van
het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden verwacht. Op 2 oktober hebben de
regiopartijen in Noord-Nederland hun regioadvies aangeboden aan minister Wiebes.  De naam zegt
het al: een regioadvies is een advies van de regio op basis waarvan de minister een besluit kan
nemen. Het advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke
inpassing. De regiopartijen hebben in hun afweging rekening gehouden met lokale belangen, de
kwetsbare natuur van de Wadden, de landbouw en de grote complexiteit van de route Eemshaven-
Oost. Daarom adviseren Groningen en Fryslân om de hoogspanningskabel naar Eemshaven-West
aan te leggen, maar alleen als er rekening wordt gehouden met zes randvoorwaarden. Een van deze
voorwaarden is dat het toekomstperspectief voor de boeren essentieel is.
Ook tijdens het werkbezoek van Economische Zaken en Tennet bij Klaas Pieter Westerhuis in
Usquert zijn de zorgen over onder andere de verzilting weer onder de aandacht gebracht. We hopen
dat deze informatie meegenomen wordt in de tracé keuze.

Gemeente het Hogeland
Het facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed ligt vanaf 5
november 6 weken ter inzage bij de  gemeente. Dit was
eerder al gedaan voor de voormalige gemeenten Bedum en
Eemsmond. Nu gaat het voornamelijk over de voormalige
gemeentes Winsum en de Marne. Door de gemeente is er
een brief verstuurd naar alle eigenaren die hiermee te
maken hebben.

Noordelijke kleischil
Het project Noordelijke kleischil is bijna uitgeschreven. Er
zitten goede punten is, maar ook een aantal punten waarbij
het afwachten is hoe het loopt. Onderdelen welke genoemd
worden zijn bijvoorbeeld strokenteelt / randen bij sloten. Aandachtspunt is wel dat het geld hiervoor
structureel moet zijn, hierover is echter nog geen overeenstemming.



Gemeenteraadsverkiezingen Eemsdelta
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen verder als de
nieuwe gemeente Eemsdelta. De herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de
gemeente Eemsdelta zijn op woensdag 18 november 2020.
In verband met de coronamaatregelen is ervoor gekozen om in plaats van een verkiezingsdebat te
organiseren, een verkiezingsnieuwsbrief uit te brengen. Er is door de afdeling Fivelingo gevraagd
om onderwerpen aan te dragen waarover het standpunt gevraagd is van de politieke partijen.
In het document staan de diverse standpunten, maar ook een overzicht van kandidaten met een
agrarische achtergrond.  Je leest hem hier: https://www.ltonoord.nl/afdeling/fivelingo

Ontevreden met advies mestkelderprotocol
Er moet een pragmatische en rechtmatige werkwijze komen voor de schade aan betonnen
mestkelders. Dit moet duidelijkheid bieden hoe de schade te bepalen en hoe te herstellen. Het oude
protocol van 2015 ging niet specifiek in op de manier waarop mogelijke schade wordt beoordeeld
en bood geen duidelijkheid over het toepassen van het wettelijke bewijsvermoeden. En panel van
specialistische deskundigen heeft nu een advies gegeven aan het IMG. Geadviseerd wordt om bij
schade aan mestkelders door aardbevingen niet de daadwerkelijke, maar de gevolgschade te
vergoeden. Daar zijn we als gezamenlijke landbouwpartijen uiteraard niet tevreden mee en daarom
gaan we op verschillende niveaus strijden voor een rechtvaardig protocol voor de agrarische sector.

Omgevingsvisie gemeente Groningen
Na de bijeenkomst in Garmerwolde op 4 februari 2020 is het even stil geweest. Op dit moment is de
gemeente bezig met het ophalen van reacties. Deze worden gebundeld samen met de eerder
opgehaalde informatie. Begin 2021 komt er tussendocument waarop weer gereageerd kan worden.
Op https://gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie staat de meest recente informatie. Mist er iets bij
het verslag van de bijeenkomst op 4 februari 2020, geef dit dat aan bij ons. Wij kunnen dit bundelen
en aangeven bij de gemeente.

Activiteiten afgelopen tijd
De afgelopen tijd hebben we als bestuur wel een aantal activiteiten gehad:
Allereerst hebben we de banden met de collectieven Collectief Midden Groningen en Collectief
Groningen West aangehaald. We hebben onderwerpen en gebieden waarin we overlappen. We
hebben afgesproken dat we 1 a 2 keer per jaar contact met elkaar houden.
Verder hebben we meegedaan aan het uitdelen van appels tijdens de Dutch Food Week. Wij
hebben er voor gekozen om de appels te doneren aan de voedselbanken Winsum en Groningen stad.
In totaal zijn er door ongeveer 4.000 appels op die manier gedoneerd. De voedselbanken waren erg
blij met de donatie. Doordat de
supermarkten de reststromen nu vaak
zelf verkopen voor een lagere prijs is
de aanvoer van de voedselbank sterk
gedaald. Tegelijk is de vraag voor hulp
gestegen. Wij willen dan ook een
oproep doen aan telers van appels &
peren en hen die verse groenten
verbouwen zoals rode- en witte kool,
bloemkool, wortels, uien en spruiten,
contact op te nemen met het regionale
distributiecentrum van de
voedselbanken in Groningen.


