
    

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

NIEUWSBRIEF    afdeling Noord-Oost Twente

In deze editie 

Nieuwe ontmoetingen....  

Voorwoord

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:

Beste leden,  
Het jaar is weer begonnen en nee, het wordt geen rustig jaar. Hopelijk wel een jaar die  
duidelijkheid geeft voor de agrarische sector, zodat we weten welke koers Nederland gaat 
varen.

Regels veranderen op het laatste moment, minister Adema moest met spoed terug vanuit
Berlijn naar Nederland voor bemestingsregels. LTO Nederland voorzitter Sjaak van der 
Tak heeft zich goed en stevig hierover uitgelaten. Het is een scheur in het vertrouwen voor 
een landbouwakkoord.  
(LTO-update Landbouwakkoord week 3 Sjaak van der Tak - YouTube)  

We, het LTO afdelingsbestuur is begonnen met een bestuurderscursus van de LTO acade-
mie (LTO Academie - Kennis zaaien. Ontwikkeling oogsten) om nog beter jullie belangen te 
kunnen behartigen. 

30 januari jl. hadden we onze eerste Algemene Bestuursvergadering en die stond in het 
teken van ‘wel of geen deelname aan de gebiedsdag Noord Oost Twente’. Het tot stand 
komen van het besluit en de inbreng en verloop van de dag staat verderop in de nieuws-
brief. 

Ook hebben wij een aantal andere avonden gepland waarover je meer in deze nieuwsbrief 
kunt lezen.  
 
Graag zien wij jullie op deze avonden, maar tussendoor zijn wij ook gewoon bereikbaar 
voor vragen of opmerkingen. 

Met vriendelijke groet,  
Martin Oldenhof  
06-23102783

    

Onze afdeling wordt mede ondersteund  
door de volgende bedrijven:

Contactgegevens bestuursleden 

Secretariaat LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente:  info@noord-oost-twente.ltonoord.nl  
 
Voor vragen over lobby & beleid 088-888 6666 (kies  optie 2) of info@ltonoord.nl.  
Voor overige vragen (relatiebeheerteam) 088.888 6666 (kies optie 1) of relatiebeheer@ltonoord.nl  
Kijk voor actuele gegevens op https://www.ltonoord.nl/contact

 Het thema van dit jaar is Kruisbestuiving, interactie met de samenleving 
Dit jaar is de Netwerkdag van V&B in Zuid-Holland bij 
De Tuinderij, Van Wijklaan 2, 2678 NJ, De Lier
 
Malkis Jajan van LTO Noord komt vertellen over zijn rol als corporatie persvoorlichter. Hij is de 
schakel tussen de organisatie en de media. Na het plenaire gedeelte is er keuze uit maar liefst 
acht verschillende workshops. In de middag is er een rondetafelgesprek tussen verschillende 
ondernemers en hun bedrijf.   Klik hier om je direct aan te melden. 
Klik hier voor het volledige programma en toelichting op de workshops.

Netwerkdag Vrouw en Bedrijf 
Vrijdag 17 maart in De Lier | hele dag 
 

Gedeputeerde op bezoek in Twente 

FILMAVOND 
9 februari in Denekamp | 20.00 uur 

Afgelopen jaar waterkwantiteitsmaatregelen genomen? U kunt nog subsidie ontvangen.
Heeft u afgelopen jaar waterkwantiteitsmaatregelen genomen op uw agrarische bedrijf? 
Zoals de aanleg van peilgestuurde drainage, druppelirrigatie of een
boerensloten gedempt of compost opgebracht om het organische stof te 
verhogen. Dan komt u in het Overijsselse deel van het beheergebied van waterschap
Vechtstromen, wellicht in aanmerking voor subsidie via Zoetwater voorziening Oost-Ned-
erland (ZON) (voorheen Landbouw op Peil).

Stuur een mail naar selips@aequator.nl. Het gaat om uitgevoerde maatregelen met fac-
tuur en niet om toekomstige maatregelen, maximaal € 10.000,-. De
aanvraag en bijhorende stukken moeten voor 21 november 2022 afgehandeld zijn.

Meer informatie en een overzicht van de maatregelen in de bijlage.

Zouden jullie deze informatie willen delen in de afdeling/ met mogelijk geïnteresseerden.

Met vragen of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Stephanie Lips 
viaselips@aequator.nl/ 06-86877826. 
 

Deze komedie gaat over een bevlogen boer en zijn 
favoriete hen, die samen een ode brengen aan de 
Franse toneelgeschiedenis en het boerenleven.  
Roxane is een hartverwarmende film en de beelden ne-
men je als vanzelf mee naar het Bretonse platteland. Het 
verhaal stipt ook een sociaal-politiek probleem aan: de 
druk op kleine boeren die (mede) wordt veroorzaakt door 
machtige inkoopcentrales. 

Als de coöperatie besluit alleen nog maar zaken te doen 
met grote producenten en niet met kleine boeren, moet 
Raymond in actie komen om zijn bedrijf te behouden. Te-
gen dit eigentijdse probleem zet hij moderne wapens in: 
(social media: geestige YouTube-video’s van zijn kippen), 
briljant staaltje van omdenken!  
 
Aanmelden:  
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl of app/bel via  
06 - 83 40 12 84 of 06 - 23 10 27 83.

Verslag 
Gebiedsdag NO Twente

Woensdag 1 februari met Gedeputeerde Gert Harm en Bolscher 
Woensdag 1 februari hadden wij gGdeputeerde Gert Harm ten Bolscher op bezoek in ons 
gebied. Wij hadden de gedeputeerde uitgenodigd naar aanleiding van de 1e versie van de 
PPLG die afgelopen 4 januari is gepubliceerd. Met het document zijn we niet tevreden en 
daar wilden we over in gesprek.  
 
Wij hebben de Gedeputeerde bij Sjoerd Ribberink (oud afdelingsoorzitter LTO & deelnemer 
werkgroep GGA) laten zien wat er kon gebeuren als er bijvoorbeeld een bufferstrook zou 
komen van x meter. Bij dit bedrijf zou het zelfs tot in de stal komen. De gedeputeerde en zijn 
ambtenaren vonden het een goed praktijkvoorbeeld hoe het niet zou moeten en de Gedepu-
teerde neemt dit mee naar de Minister in Den Haag. 

Ook de andere ontwikkelingen die het bedrijf nog wil doen spraken de ambtenaren en gede-
puteerde aan, en ze hebben ook de boodschap meegekregen dat er duidelijkheid moet komen 
wil boer en bank nog gaan investeren. 

Maar ook andere sociale aspecten die op het platteland spelen hebben wij aangekaart. De 
nieuwe omgevingsvisie met PPLG-onderdeel mag niet zorgen voor een leegloop op het plat-
teland. Tevens hebben wij de Gedeputeerde laten weten dat wij 2 februari wel naar de Ge-
biedsdag gaan als bestuur, maar met meer dan 3 personen dan gevraagd en dat het vervolg 
van deelname afhangt van wat er met de input gebeurt. 

Verder weten wat er op de site van de provincie staat over PPLG en Omgevingsvisie;
PPLG: Brief van GS over 1e versie PPLG Provincie Overijssel (notubiz.nl) 
Omgevingsvisie: Omgevingsvisie Overijssel - Provincie Overijssel

WHATSAPP GROEPEN 
Veel informatie wordt gedeeld via whatsapp groepen. Er bestaat een appgroep Tubber-
gen, Losser en Dinkelland. Daarnaast is er pas geleden de Pluimvee app groep opgericht. 
 
Mocht jij je wil aanmelden dan kun je een appje sturen naar Martin Oldenhof. Hij kan je 
dan direct aan de juiste groep toevoegen.  

Martin 06 – 2310 2783.  
 

 
whatsapp groepen

VACATURES 
Afdeling LTO Noord-Oost Twente 

 

  

 
 

LTO NOORD LEDENAPP 

Je bent lid van LTO Noord. Voor een goede communicatie en informatievoorziening willen 
ze graag weten of de bij hen bekende gegevens nog kloppen.  
Binnenkort wordt je uitgenodigd voor de LTO Noord ledenapp en dan is het wel handig 
dat alle gegevens kloppen.  
Je kunt je als mede-ondernemer eenvoudig aanmelden. Het mede-ondernemerschap is in 
de meeste gevallen kosteloos.   
 
 

VACANT 
Secretaris

Notuleren, mail, organiseren ledenavonden. Evt. nieuwsbrief opstellen, bijhouden website en facebooksite (social media) 

 

VACANT 
Vice-voorzitter 

Ter ondersteuning van de voorzitter(s)  

 
VACANT 

Portefeuille Pluimveehouderij 
Contactpersoon pluimveehouderij, 

 

VACANT 
Algemene bestuursleden 

O.a. Portefeuille Markt & Media etc.

 
 - MELD JE AAN -

LOKALE BESTUURDERS GEZOCHT 

Zomaar 
een bestuursavond 

 meedoen  
mag ook! 

(om proef te draaien)

Meer info:  
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl 

of app of bel Miranda 06 -8340 1284 of  
Martin 06 – 2310 2783. 

 

Succesvolle avond met  
Geesje Rotgers | Twentse LTO afdelingen

De nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 24 januari met 
Geesje Rotgers georganiseerd door de Twentse afde-
lingen was een groot succes.  
 
‘Geen aannames in stikstof doen maar meten’, is een van 
de vele uitspraken van Geesje Rotgers. Geesje Rotgers 
is onderzoeksjournalist bij AgriFacts op gebied van land-
bouw, beleid, beleidsondersteunende wetenschap, da-
ta-analyse. 
 
De avond gaf een verhelderende kijk op de problematiek 
die in Twente is. De avond was goed bezocht door de 
leden van alledrie afdeingen. Voordat de avond begon 
was er natuurlijk tijd voor koffie en lekkers.  

Interessante avond met  
Flynth | over het nieuwe GLB

‼️Vroegtijdig beginnen met het maken van keuzes in het bouwplan en de bedrijfsproces-
sen geeft uiteindelijk een betere invulling van het GLB en biedt de kans om aan eco-re-
gelingen mee te doen. Ook zaken als verlies van derogatie kwamen aan de orde. 

VERKIEZINGSAVOND 
9 maart in Hoge Hexel | 20.00 uur 

LTO Noord, regio Oost is een verkiezingsavond aan het voorbereiden 
Noteer deze datum in de agenda! De uitnodiging volgt t.z.t. 

JAARVERGADERING 
Donderdagavond 30 maart in Weerselo 
20.00 uur 
Met in het tweede gedeelte Chantal Everaardt, verslaggever van RTV Oost 

In 2022 hebben alle LTO afdelingen in Overijssel gezegd ‘Tot hier en niet verder. 
We drukken op de pauzeknop.’  
Daar schrokken velen van, maar voor stikstof zagen we geen andere optie meer. Collega be-
langenbehartigers hebben toen ook hun eigen pauzeknop in Overijssel ingedrukt. Maar het 
proces is door gegaan zonder inbreng van de landbouw. Ondertussen zijn er vele ontwikkelin-
gen gaande geweest en heeft zeker de provincie Overijssel goede wil getoond om tot oplossin-
gen te komen. Dat in sommige gevallen de provincie terug gefloten is door de ministers in Den 
Haag is zeer jammer. 
 
Meer lezen?  Zie de bijlage voor het verslag  en de vragen die er gesteld 
zijn. 

Voor het  
 Verslag 

zie de 
BIJLAGE  

Succesvolle en leerzame bijeenkomst over het nieu-
we GLB, afgelopen donderdag 15 december bij Par-
tycentrum Ensink in Weerselo.  Georganiseerd door 
LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente.  

‼️Arjan Hutten van Flyntht kwam ons bijpraten over het
GLB aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. 
Met voorbeelden gericht op onze regio en grondsoort 
zowel gericht op de melkveehouderij als de gemengde 
bedrijven.  

Check de bijlage  voor de presentatie

De hoofdvraag van de avond was ‘Wat moet er nu echt van Bussel’ op het ge-
bied van Stikstof en natuur en Waterkwaliteit en derogatie. Diverse Natura2000 
gebieden in Twente werden als voorbeeld gediend. En hieruit bleek maar eens weer 
de ‘absurditeit’ van een groot aantal zaken rondom natuurgebieden en de nieuwe 
opgaves.  
 
De presentatie is als bijlage toegevoegd. 
Meer informatie over Agrifacts is hier te vinden. 
Het laatste artikel ‘Ministerie wil veel ‘natuurkruimels’ in slechte staat toevoegen aan 
N2000-gebieden‘ van Geesje Rotgers is hier te bekijken. 

http://(LTO-update Landbouwakkoord week 3 Sjaak van der Tak - YouTube) 
http://LTO Academie
http://Contactgegevens bestuursleden
https://www.ltonoord.nl/contact
https://www.ltonoord.nl/contact
https://www.ltonoord.nl/vrouw-en-bedrijf/aanmeldformulier-netwerkdag-2023?utm_medium=Email&utm_campaign=Nieuwsbrief&utm_source=Uitnodiging%20Netwerkdag%20V%20en%20B%202023
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
selips@aequator.nl
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsvisie-overijssel
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
https://stichtingagrifacts.nl/
https://stichtingagrifacts.nl/author/geesje-rotgers/

