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In deze editie 
Voorbereiding interviewen van politici 
Welke Tweede Kamer partij zorgt ervoor dat de toekomstperspectief is in Noord-Oost Twente? 

Zomertheater: help je mee?
Theaterstuk ‘Grond’ 
Ondanks de maatregelen rondom corona wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om theater naar 
Noord-Oost Twente te mobiliseren. Wil je meehelpen? In een werkgroep? Laat het weten! 
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Beste leden,  

De tweede nieuwsbrief alweer van dit jaar. Deze nieuwsbrief van uw LTO afdeling staat 
ook nu weer vol met de onderwerpen waarmee wij ons bezig houden. 

Verder hebben we een zeer goede ledenavond gehad met Dirk Bruins als gast spreker.
Ook voor de jaarvergadering op 23 maart a.s. (noteert u hem alvast) hebben we 
als gast spreker gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher!

Verder hopen wij medio april nog een ledenavond te houden met als gastspreker de 
nieuwe voorzitter van LTO Nederland Sjaak van der Tak.

Veel leesplezier met deze afdelingsnieuwsbrief. 
 
Martin Oldenhof, duovoorzitter 

Voorwoord



Faunaschade webinar  
11-02-2021 | 20:00 - 21:30 uur

UITNODIGING 
 
 
 

Online  

bijeenkomst 

Meld je aan!! 

LTO Noord organiseert op donderdagavond 11 februari - 20.00 uur een praktisch webinar om ondernemers 
met faunaschade te ondersteunen. Jaarlijks hebben veel boeren last van ganzen, mezen, dassen of andere dier-
en. De schade aan hun gewassen wordt niet altijd gemeld en dan dus ook niet vergoed. Zonde, want zo laten zij 
geld liggen. 

Hierin nemen ze je mee in het proces van het aanvragen van een schadevergoeding. In een aantal praktische 
stappen vertellen we hoe je een melding doet. Meld je aan via de link .  

 

    

Microbioloog Eline Keuning van Bioclear Earth en 
Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer aan 
de Hogeschool Van Hall Larenstein, gaan nader in 
op het bodemleven: hoe ziet dat bodemleven eruit, 
welke functies vervullen ze, hoe kun je dat inzichte-
lijk maken en hoe bevorder je meer bodemleven in 
de landbouwpraktijk. Dit doen zij aan de hand van 
enkele sprekende voorbeelden. 

UITNODIGING 
 
 
 

Voor een gezonde bodem is het belangrijk dat er 
voldoende divers leven in de bodem is. Wat weet u 
van de rol van schimmels, wormen en bacteriën en 
andere beestjes in de bodem?

LTO Noord-projecten Vruchtbare Kringloop Noord 
Nederland en Van bodemkennis naar bodemkunde 
organiseren een online webinar over bodemleven. 

https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/webi-
nar-de-rol-van-bodemleven-de-onzichtbare-boerenhulp

Online  

bijeenkomst 

Meld je aan!! 

https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/fau-
naschade-laat-je-schadevergoeding-niet-liggen

Rol van bodemleven 
16-02-2021 | 10:00 - 11:00 uur



    

Webinar RES 2021
februari 

UITNODIGINGEN 

Externe partijen 
 
 

Terugkoppeling tijdens vervolgbijeenkomst
De input van de deelnemers nemen we mee met 
de andere inbreng voor de RES Twente 1.0. Op 10 
februari 2021 vindt een bijeenkomst plaats voor be-
langhebbenden waar we terugkoppeling geven over 
wat we tot nu toe hebben opgehaald en hoe we de 
inbreng verwerken in de RES Twente 1.0. 

Datum:                  10 februari 2021
Tijd:                        19.30 – 21.30 uur
Deelnemers:       Belanghebbenden RES 
Twente
Locatie:                 digitaal,  
                                  link volgt na aanmelding

Tijdens de regionale werksessie voor belangheb-
benden hebben we verschillende perspectieven 
samen willen brengen. Bijna 70 geïnteresseerden 
hebben hun visie ingebracht vanuit diverse inval-
shoeken (landgoederen, landschap, natuur, land-
bouw, lokale initiatieven energie en duurzaamheid), 
maar ook verschillende volksvertegenwoordigers 
hebben deelgenomen.

https://energiestrategietwente.nl/assets/me-
dia/210128_bijeenkomst-RES-Twente_web.pdf

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via  
energiestrategie@regiotwente.nl onder ver-
melding van ‘Bijeenkomst 10 februari 2021’.  
Na aanmelding ontvangt een link voor deelname.

Webinar landschapsdeal  
18-02-2021 | 20:00 - 21:30 uur

UITNODIGING 
 
 
 

Online  

bijeenkomst 

Meld je aan!! 

De online bijeenkomst gaat over verduurzaming van 
de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van 
het coulisselandschap in Noordoost Twente. In tijden 
waarin veel gevraagd wordt van de landbouw om bij te 
dragen aan maatschappelijke doelen, zoals biodiver-
siteit, de klimaatopgave en waterkwaliteit, willen we 

Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl  
onder vermelding van ‘Bijeenkomst 18 februari’. 

meer inzicht geven in de rol die de landbouw speelt in 
het landschapsbeheer. Daarbij besteden we ook aan-
dacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het 
landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer. 
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Theatervoorstelling    in Noord-Oost Twente 2021
zomer 

Een hele week lang 
 
Een ontmoeting tussen stad en platteland 
 
Donderdagochtend 14 januari stond er een stuk over in de krant. Het theaterstuk ‘Grond’ naar Twente. 
Vorige maand ben ik in contact gekomen met Jan Eijsink, die de contacten heeft met de toneelgroep. LTO 
wil graag op zoek om samen met u om de voorstelling naar Twente te halen. Einde volgende week wordt 
er definitief vast gestelld of Twente meedoet.

Hiernaast ziet u de flyer van vorig jaar. Daar heeft de LTO Zuid de voorstelling ‘Grond’ van toneelgroep 
Jan Vos te gast gehad in Hof van Twente. De voorstelling heeft er 10x een avond plaatsgevonden met ca. 
30 personen vanwege corona

Even kort over de voorstelling zelf:
De theatervoorstelling is een ontmoeting tussen stad en platteland. En het toneel is in een prachtige 
tent. Lees meer via https://toneelgroepjanvos.nl/voorstellingen/grond/

Waarom een voorstelling in Noord-Oost Twente
De voorstelling is voor de burger, voor toeristen (die zijn er in mei, juni, juli voldoende), voor iedereen die 
van cultuur houdt. De kennismakingsavond en de laatste avond staan in het teken van kennismaken. Om 
de dialoog aan te gaan met de overheid, burgers en agrariërs. Dialoog is belangrijk. Kennismaken met 
elkaar, en meer leren van elkaar.

De voorstelling is prachtig. Verhalend vertellend theater met een duidelijke boodschap. Het is profes-
sioneel theater en een echte kans om hier Noord-Oost Twente nog beter op de kaart te zetten.

Wat dient er geregeld worden?
Financiën om het theater hiernaartoe te halen.
Onze netwerken gebruiken om de voorstellingen te promoten
Organisatie van startavond en de laatste avond
Organisatie van evt. wandelingen (met gids) en een mogelijkheid tot dineren met natuurlijk streekpro-
ducten.
Een mooie locatie die ergens een week lang beschikbaar is tussen mei-juli, waar vrijwilligers helpen bij 
kaartjes etc.

       Heb jij zin om te helpen? 
 
       Heb je een mooie locatie?  
 
       Meer weten?                 06-83401284 of mail  
       info@noord-oost-twente.ltonoord.nl

HULP GEVRAAGD

Deze appgroep wordt gebruikt om snel belangrijke 
informatie door te sturen, om te herinneren aan  
bijeenkomsten, bij calamiteiten of om snel te 
reageren wanneer ergens onrust over is.

APP GROEP 
 
 
 

Heb jij je al 

aangemeld?! 
 

U kunt zichzelf via onderstaande link toevoegen aan de juiste groep.
Gemeente Oldenzaal & Dinkelland: 
https://chat.whatsapp.com/BW2JJqe0LgIHMkKe1bOBpw (LTO N.O.T. gem. Dinkelland)
Gemeente Tubbergen:                     
https://chat.whatsapp.com/KOC1LKW2kISIcguC2F9Sa8   (LTO N.O.T. gem. Tubbergen)
Gemeente Losser:                            
https://chat.whatsapp.com/CaSYRwPqzdz0tHB6i2lLr1       (LTO N.O.T. gem. Losser)

Lukt het niet om u zelf toe te voegen, 
stuur dan via whatspp een bericht met uw naam én gemeente naar 

Miranda Nolten-Westerhof 06-83401284 of Martin Oldenhof 06-23102783.



    

Evaluatie Omgevingsvisie avond Tubbergen & Dinkelland 
De nadruk werd gelegd op de verbrede landbouw. Er waren al weer diverse ingekleurde vakjes te zien. 
Check voor details: omgevingswet@noaberkracht.nl 
 
Dinkelland
a.      https://drive.google.com/file/d/1y_hqJ839U3gG__VlB7a6rkXVBh1roCvP/view?usp=sharing
b.      https://bugelhajema.maglr.com/omgevingsvisie-dinkelland1/home wachtwoord #Dinkelland2020

Tubbergen
c.      https://drive.google.com/file/d/1Xq2uYb8BJWgQI8X0BULu_D7zKvLdXj8o/view?usp=sharing Tubber-
gen
d.      https://omgevingsvisietubbergen.maglr.nl/omgevingsvisie-tubbergen1 wachtwoord #Tubbergen2020 
 
Evalutie avond met Dirk Bruins 
Weinig deelname maar desondanks wel verhelderend. Dirk Bruins heeft verteld over zijn werkzaamheden 
en aangegeven binnenkort met Sjaak van der Tak naar Noord-Oost Twente te komen. 
 
 

Algemene bestuursvergadering  
25  /01 / 2021 
 
 

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 

GGA 
Vereisten van LTO afdeling Noord-Oost Twente
1. Kijk wat er allemaal al is ‘geleverd’ sinds aanwijsbesluit N2000 en o.a. de daaropvolgende gebied-
sprocessen en neem dit mee als verdienste na de nulmeting. Wat ons inziens de situatie bij moment van aan-
wijzingsbesluit is. 
2. Zorg voor oplossingen voor zogenaamde PAS melders. 
3. Laat de ruimte daar waar toekomstige/jonge (agrarische)ondernemers verder willen en ondersteun ze 
in innovatie en technische ontwikkeling. 
4. Als landbouw willen we niet weglopen, maar meedenken in oplossingen. Dat vraagt te allen tijde wel 
om perspectief, respect en waardering voor wat er reeds gedaan is en een nuchter realistisch doel als stip 
op de horizon.
 
Water 
LTO Nederland organiseerde donderdagavond 21 januari 2021 (20:30u tot uiterlijk 22:00u) een Webinar 
‘Waterzaken’ voor de regionale- en lokale Portefeuillehouders Water. De volgende drie blokken kwamen 
aan de orde: 
Blok 1 – Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), communicatie en overleg met achterban over DAWIm-
puls, met name de Gebiedsaanpak Agrarisch Wateropgave (GAW) 
Blok 2 – Waterkwaliteit in relatie tot 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn.
Ze zeggen dat Europa steeds meer invloed wil in wat de boer mag telen. Dit willen ze proberen te 
voorkomen. Dit moet bij de boeren zelf blijven. 
Blok 3 – Voortgang droogteschade.nl en Waterwijzer landbouw
Alles gaat traag. Als er ergens een mogelijkheid is om te vertragen dan doen ze dat. Ze zijn bezig om te kijken 
of er een uitkering kan komen voor de droogteschade. 
. 

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 



Verkiezingen 2021  
Interviews!

Dit najaar presenteren de politieke partijen met welke 
partijprogramma’s ze de verkiezingen in gaan. Inmid-
dels zijn de eerste verkiezingsprogramma’s gepresen-
teerd en spoedig volgen de anderen. 

De een met een grotere landbouwparagraaf dan de 
ander. Om het overzicht te houden introduceert LTO 
Nederland de Agrarische Programmatracker 
(versie 4 jan). De voor de agrarische sector belangri-
jkste passages zijn hierin overzichtelijk te vinden en te 
rangschikken. 

Verkiezingen  

17 maart 

2021 

Geen politiek debat maar een interview met 
tweede kamer kandidaten. Vragen stellen als: 
 
1.  Het landschap in Noord-Oost Twente is ken-
merkend voor het gebied. Mag dat van u veranderen 
voor bv. opwek van duurzame energie? 
2. Doordat wij aan de grens zitten zien wij ook wat 
er gebeurt in het buurland Duitsland. De regels zijn 
daar minder streng op sommige punten. Het mestbel-
eid (uitrij periode) is er een van. Vindt u ook dat er een 
mestbeleid in Europa moet komen?
    Heeft u nog tips? 

Programmatracker 
Meer weten?

DIVERSEN 

LTO Nederland 
 
 

https://www.lto.nl/onderwerpen/verkiezingen/

Ook vindt u een overzicht van de volledige (concept)
programma’s van de verschillende politieke partijen. 
De Programmatracker is vrij te gebruiken, met bron-
vermelding.

De facebooksite Boeren Buren brengt de 
onbebouwde kom naar de bebouwde kom! 

BOEREN
      BUREN 

x

 
Volg ook deze 

FACEBOOK-

SITE

Beh, ooi, ram… 🐑 Het is bijna lammet jes t ijd! Ooien
(vrouwt jes s chapen) zijn gemiddeld zo’n 5 maanden 
zwanger. Jochem Myjer kwam in zijn voors t elling eracht er 
hoe een s chapenboer weet  of een ooi gedekt  is  door de 
ram. Wis t  jij dit ?



    

Webinar
2021

februari  

MINERAL VALLEY 

Laatste nieuws 
 
 

Zoals veel organisaties gaat Mineral Valley over op 
webinars, om resultaten, kennis en ideeën te blijven 
delen. 
Op deze dagen organiseren wij webinars over de 
proeftuin vanggewas en maaiveldafvoer.  

Datum:                  18 februari 2021
Tijd:                        15.30 – 16.30 uur
Locatie:                 digitaal

Op dinsdag 19 januari was de politieke avond voor en 
door agrojongeren in twente.

Er is een compilatievideo van de deelnemers gemaakt. 
Wil je de breakoutrooms nog even terugkijken? 
Check www.wegaanlive.nl/boernproat  
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor de bijdrage!
Eline Vedder Monaster  
Jan Klink  
Marleen van der Meulen  
Laura Bromet  
Jan Cees Vogelaar  
Pieter Grinwis  
William Moorlag  
Erik Stegink  

Ze  

gaan 

door! 

www.wegaanlive.nl/boernproat 

Compilatievideo politieke avond 

19 januari jl. 
 

MILIEU 

CONTROLES 
 

Als bedrijf of organisatie moet je je aan milieuregels 
houden. De provincie, waterschappen en gemeenten 
controleren de naleving van deze regels. Hoe vaak je 
wordt gecontroleerd hangt af van de risico’s van je 
werkzaamheden voor de leefomgeving. Dit verschilt 
per gemeente.

Tijdens de controle beoordeelt de toezichthouder de 
situatie op basis van algemene wet- en regelgeving, 

zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook beoor-
deelt de controleur naleving van eventuele vergun-
ning(en). En kijkt hij of zij naar overige overtredingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van belastingen of voed-
selveiligheid.

Een milieucontrole wordt vaak aangekondigd. Het idee 
is dat je je dan kunt voorbereiden.

Let op!  



BESTUURDERSKAART   
afdeling Noord-Oost Twente
Oldenzaal/Dinkelland, Losser en Tubbergen

De bestuurders van LTO Noord-Oost Twente zetten zich geheel vrijwillig in voor u! 
Op allerlei gebied o.a. belangenbehartiging, projecten en communicatie.  
Deze flyer geeft een overzicht van de bestuursleden, hun werkgebieden en waarvoor u hen kunt benaderen. 

MIRANDA NOLTEN-WESTERHOF 
Voorzitter & secretaris 
T 06-83401284   info@noord-oost-twente.ltonoord.nl 
Portefeuilles: multifunctionele landbouw/toerisme/recreatie/educatie, ledenbinding/ledenwerving, 
Vrouw en Bedrijf, huiskamerbijeenkomst, excursie, oogst dankdag, biologische landbouw, varken, ge-

wasbescherming, sierteelt, fietstocht 
 

MARTIN OLDENHOF 
Voorzitter & PR en Marketing 
T 06-2310 2783   martinoldenhof@hotmail.com
Portefeuilles: pr en communicatie, 1e aanspreekpunt voor Energie en Innovatie en Duurzaamheid,  
CKO/grond/pachtzaken, gemeentelijk aanspreekpunt/overleg Losser  
 
 

RUBEN TER BRAAK 
Vice-voorzitter 
T 06-1080 8242  ruben@mtsterbraak.nl
Portefeuilles: vakgroep pluimveehouderij

 
 
TAEDE BUIST 
Penningmeester 
06-1829 3740    taedebuist222@hotmail.com 
Portefeuilles: sponsoring 
 
 

STEFAN BANIERINK 
T 06-3082 9179  stefanbanierink@hotmail.com
Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/mest-dossiers , water (1e), plastic 
inzameling 

MARTIN WESTERIK 
T 06-5234 0408  martinwesterik@gmail.com 

Portefeuilles: Natura 2000/PAS, CKO/grond/pachtzaken, Energie en Innovatie en Duurzaamheid 

 

ALFONS UIT HET BROEK 
T 06-3069 3524  auithetbroek@planet.nl  
Portefeuilles ruimtelijke ordening, Natura 2000/PAS, gemeentelijk aanspreekpunt/
overleg Losser, flora & fauna, gebiedscoalitie, gebiedscollectief/agrarisch natuurbe-
heer  
 

JAN KUKS 
T 06-1336 2339  jankuks@hotmail.com 
Portefeuille: Natura 2000, water 
 

 

ERIC TIMMERHUIS 
T 06-3025 7427  etimmerhuis@hotmail.com 

Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/mest-dossiers  

 

 

MATTHIJS POTS 
T 06-4537 0967  Matthijs510@hotmail.com 
Portefeuilles: vakgroep rundveehouderij + kalverhouderij & milieu-/mest-dossiers, 
1e aanspreekpunt voor gemeentelijk aanspreekpunt/overleg Tubbergen (inclusief 

RO) 

 
NIELS AARNINK 
T 06-5205 5141   nielsaarnink@hotmail.com 
Portefeuilles: Energie en Innovatie en  
Duurzaamheid, gemeentelijk aanspreekpunt/overleg Tubbergen (incl. RO) 

 
SJOERD RIBBERINK 
T 06-20023519   sribberink@hotmail.com 
Portefeuilles: akkerbouw, sponsoring  

 

 
ANOUK VELDSCHOLTEN 
T 06-40984144   aveldscholten@live.nl 
Portefeuilles: Energie en Innovatie en Duurzaamheid, gemeentelijk aanspreekpunt/

overleg Dinkelland 

 Secretariaat LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente
 info@noord-oost-twente.ltonoord.nl  

 
Onze afdeling wordt mede ondersteund door LTO Noord, regio Oost. 

Voor vragen over lobby & beleid 088-888 6666 (kies  optie 2) of info@ltonoord.nl 
Voor overige vragen neem contact op met het relatiebeheerteam 088.888 6666 

(kies optie 1) of relatiebeheer@ltonoord.nl  



Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
Secretariaat LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl
  
LTO Noord
ondernemen doen we samen

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:


