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Tennet – Net op Zee

Op maandag 27 juli is er een ledenbijeenkomst geweest bij Ekamper. Hiervoor zijn er
ongeveer 70 mogelijk belanghebbende bedrijven aangeschreven. In de zaal waren – in verband met 
de corona-maatregelen- ongeveer 35 bezoekers toegestaan. Deze plaatsen waren allemaal gevuld en
een enkeling mocht er helaas niet meer in. Het was goed om elkaar over dit onderwerp te kunnen 
spreken. De zorgen in verband met de tracé-keuze “Eemshaven-west” zijn groot. De boodschap die 
door de leden duidelijk meegegeven werd is: “Blijf er goed tegenin gaan!” Dit zullen we ook 
blijven doen, maar we zijn er nog niet!
Een medestander in deze zaak is het waterschap. Zij delen de
zorgen m.b.t. de mogelijke verzilting en hebben zich
ondertussen ook  uitgesproken voor het tracé Eemshaven-oost.
Ondertussen heeft er ook nog een bezoek door Economische
Zaken plaatsgevonden. 

Bent u voor de bijeenkomst niet aangeschreven, maar wel
mogelijk belanghebbend bedrijf? Neem dan contact met ons op.
Wij kunnen namelijk niet inzien wie er grond in gebruik heeft in
de buurt van de tracés.

Zoutwaternorm Lauwersmeer

Het waterschap Noorderzijlvest is voornemens om de zoutwaternorm van het Lauwersmeer te 
verhogen van “zwak brak” naar “brak”. De huidige norm is < 750 mg/liter deze zou dan verhoogd 
worden naar 750 – 3000 mg/liter. 
In reactie hierop hebben we een brief gestuurd naar de bestuursleden van het Waterschap 
Noorderzijlvest en is er ook lobby-werk verricht. Ook zijn de leden rondom het Lauwersmeer 
geïnformeerd over dit voornemen. Op 26 augustus is er door o.a. Sigrid Arends ingesproken op de 
vergadering van het Waterschap Noorderzijlvest. De uitkomst hiervan is dat er eerst met de diverse 
belanghebbenden overlegd moet gaan worden. Een voorlopig succes!

New Deal  (pilot de Marne) 

Half juli is het al in de diverse media genoemd, het advies van het College van Rijksadviseurs. 
Bijvoorbeeld in Dagblad van het Noorden. Het College van Rijksadviseurs heeft in de afgelopen 
jaren onderzocht hoe een toekomstgerichte landbouw vormgegeven kan worden. Hierbij zijn ook 
een aantal (bestuurs)leden van LTO het Hogeland betrokken geweest. Er zijn stevige discussies 
gevoerd o.a. over het ontbreken van een verdienmodel. Op 9 september heeft het College van 
Rijksadviseurs het eindrapport aangeboden aan de minister. Meer informatie, waaronder een film, 
zijn hier te vinden. 

https://www.dvhn.nl/groningen/Op-naar-duurzaam-boeren-onderzoekers-willen-de-Groninger-veehouder-koppelen-aan-de-akkerbouwer-25848752.html
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2020/09/09/advies-op-weg-naar-een-new-deal-tussen-boer-en-maatschappij


Visie ruimte voor Energie (regio Eemsdelta)

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen. 
Samen willen ze een volgende stap zetten in de energietransitie. De energietransitie staat voor de 
doelstelling om van fossiele energiebronnen (aardgas, steekolen, olie) over te stappen naar volledig 
hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld afkomstig van zon en wind). 
De visie 'Ruimte voor energie' gaat over de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Deze 
visie geeft antwoord op de vraag hoe de drie gemeenten willen omgaan met hernieuwbare 
energieopwekking van vooral zon en wind. Een onderdeel hiervan is het toestaan van een beperkt 
aantal zonneparken. Op dinsdag 15 september is er een informatiebijeenkomst over de 
inschrijvingsprocedure voor zonneparken in het buitengebied. Voor de informatie over de 
aanmelding verwijzen de u graag door naar de desbetreffende gemeenten. De gegevens vindt u hier

Dubbele dijkproject Bierum

Voor dit project is er land ontrokken aan de landbouw, de meningen hierover waren verdeeld.  In het
eerste plan zou er 30 hectare natuur ingericht worden. Ondertussen is er 8 hectare in gebruik voor 
landbouwonderzoek. De hanzehogeschool en universiteit voerden eerder onderzoek uit op Texel en 
kunnen nu dichterbij onderzoeken uitvoeren. Van Dinter Semo gaat de groei en beworteling op de 
zilte grond onderzoeken met bladrammenas en Japanse haver. Sweco gaat de EC-waarden meten en 
de RUG gaat microbiële ecologie planontwikkeling onderzoeken. Ook Agrifirm is ondertussen bij 
dit project betrokken. 
Vanuit bovenstaande partijen is er behoefte aan meer contact met boeren. Omdat de verzilting in de 
toekomst een probleem lijkt te gaan worden is het belangrijk om hier al meer kennis over te krijgen.
film Youtube

Regiodeal natuurinclusieve landbouw (Noordelijke Kleischil)

Rijksoverheid en regio werken samen aan een evenwicht tussen landbouw, natuur en leeefomgeving
in noord Nederland. In acht gebieden worden nieuwe manieren ontwikkeld voor een duurzame 
landbouw. Eén van deze regio's is de Noordelijke Kleischil. Het kabinet investeert samen met de 
regio 20 miljoen voor nieuwe ontwikkelingen. Er wordt met verschillende partijen samen gewerkt. 
Zie voor meer informatie deze link

https://www.wing.nl/informatie_noordelijke_kleischil
https://youtu.be/omvym1UjRN8
https://www.loppersum.nl/wonen-leven/ruimte-voor-energie_43280/
https://www.loppersum.nl/wonen-leven/ruimte-voor-energie_43280/


Gemeentelijke herindeling 

De gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl gaan per 1 januari 2021 op in de nieuwe 
gemeente Eemsdelta. Op 18 november aanstaande mogen de inwoners van de gemeenten 
Appingedam, Delfzijl en Loppersum naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. 
Het is belangrijk dat er vanuit de agrarische sector een vertegenwoordiging in de raad zit. Er zijn 
veel dossiers die de agrarische sector raken, zoals de voortgang van de aanleg van snel internet in 
het buitengebied, het opwekken van duurzame energie, de omgevingsvisie, de inrichting van het 
landschap, infrastructuur, wegen en bermen, cultureel erfgoed e.d. Ook de manier van harmonisatie 
van de belastingen is binnen de landbouw een belangrijk onderwerp. Als je het belangrijk vindt dat 
de agrarische sector een plaats krijgt in de nieuwe raad, kun je dat kenbaar maken tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen op 18 november. 
We hopen binnenkort van de diverse partijen te horen wie op de kandidatenlijst staat en wat er in 
het verkiezingsprogramma staat over de agrarische sector.

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed gemeente Delfzijl 

Het college van Delfzijl brengt het ontwerp-Facetplan Cultuurhistorie in procedure. In dit plan zijn 
naast regels voor karakteristieke objecten en gebieden, ook regels voor archeologische waarden en 
de beschermde dorpsgezichten opgenomen. 
Van 3 september tot en met 14 oktober ligt het plan ter inzage. In deze periode kun je je 
zienswijze indienen. Houd er rekening mee dat een eventuele inspraakreactie niet als zienswijze 
meetelt in de procedure. Daarom is het van belang om nu als eigenaar te reageren. 
LTO stuurt nog een model zienswijze naar de leden in de gemeente Delfzijl. In deze mail wordt 
aangegeven welke onderdelen van belang zijn om in de zienswijze te benadrukken zodat je meer 
kans hebt op succes. Verder dient de LTO een algemene zienswijze in op dit plan. 
Het plan is te vinden op: www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. 

Bestuurswisseling

De nestor van ons bestuur, Jan Rosier, heeft te kennen gegeven dat het tijd is geworden om het 
bestuur te gaan verlaten. Jan bracht veel ervaring in het bestuur. Voor de fusie naar
LTO het Hogeland was hij al langere tijd bestuurslid in de afdeling Winsum. Ook
in het fusie-proces heeft hij zijn steentje bijgedragen. Als bestuur hebben wij
afgelopen vrijdag 28 augustus al informeel afscheid genomen. 
Wij zullen op een later moment nog officieel afscheid nemen samen met de leden,
maar willen hem alvast bedanken voor zijn bijdrage en wensen Jan en zijn vrouw
Hillie alle goeds toe. 

Wij hebben Dries Zwakenberg bereid gevonden om plaats te nemen in het
bestuur. Hieronder stelt hij zich voor: 

Ik ben Dries Zwakenberg 59 jaar jong, getrouwd met Ada en we hebben twee
kinderen.
Ik heb -samen met mijn broer Bert en zoon Hans- een melkveebedrijf tussen
Adorp en Groningen.
We melken ongeveer 150 koeien op 100 ha grasland waarvan 15 ha natuurland (Groninger 
landschap) en 5 ha met beperkingen (Kruidenrijk, plasdras, uitgestelde maaidatum).
De komende jaren werken we toe naar een bedrijfsovername door mijn zoon .
Buiten LTO ben ik bestuurlijk actief binnen de PKN kerk in Adorp/Wetsinge/Sauwerd.
Buiten het bedrijf ben ik sportliefhebber, tegenwoordig vooral als supporter van VV Winsum (waar 
onze zoon Hans speelt) FC Groningen, Donar ,DIO Bedum en de paardensport (met dochter Karin 
die zelf ook rijdt).



Ik hoop binnen LTO de steeds verdere verdeeldheid tussen boeren onderling en boeren en burgers 
nader tot elkaar te brengen of in ieder geval meer begrip en verdraagzaamheid te creëren.

Omdat Lammert Westerhuis toegetreden is tot het regiobestuur, wordt er ook nog gezocht naar meer
vers bloed voor in het bestuur. Mocht je geinteresseerd zijn in een bestuursfunctie, vraag gerust aan 
één van de bestuursleden wat het inhoud.

Activiteiten

Wij willen graag diverse activiteiten organiseren, maar vinden dit in verband met de Corona op dit 
moment niet verantwoord. Ook vraagt een activiteit op 1,5 meter veel meer ruimte en organisatie 
dan een bijeenkomst zoals wij deze gewend waren.
Mocht het echter nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de Tennet-bijeenkomst, dan organiseren we een 
bijeenkomst voor een kleine groep. 
Ook willen we wanneer het mogelijk is weer kleinere bijeenkomsten zoals de huiskamer 
bijeenkomsten opstarten. Dit zal echter niet meer in een huiskamer plaats kunnen vinden, maar 
wellicht een “loods” of “stal” bijeenkomst worden. Verder kijken we naar alternatieven om toch 
contact te blijven houden. Een van de vormen hiervan is de whatsapp groep. Hoe deel te nemen aan 
de whatsapp groep is eerder per mail toegestuurd. 
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