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Omgevingsvisie, Agrohub, Bestuurdersvergadering en meer
Tijdens de bestuursvergadering een digitaal bezoekje van Chris van Eunen.

Plastic inzameling
geslaagde dag hier

Voorwoord
Beste leden,
onze nieuwsbrief van juni ligt al weer klaar voor jullie.
Afgelopen week de plasticinzameling gehad waar velen naar toe zijn gekomen met het
overbodige landbouwplastic. De een had tijd voor een praatje, de ander moest snel weer
verder om het gras te harken of de kuilbult af te dekken. Het was de afgelopen dagen ad
hoc werken voor velen tussen de buien door. De een met het maïspoten en de ander met
de grasoogst. Maar we wilden graag water en dat hebben we nu. Een echt Nederlands
wisselvallig voorjaar dus.
Als bestuur is er gelukkig steeds meer fysiek mogelijk qua overleg en dat doen wij zoveel
mogelijk [met gepaste coronamaatregelen]. Hopelijk kunnen wij jullie in de loop van dit jaar
ook weer allemaal zien op een fysieke bijeenkomst. Voor a.s. woensdag 9 juni staat er
nog wel een digitale avond gepland over het Stikstofplan van LTO Nederland.
Sjaak van der Tak en Dirk Bruins zullen jullie hierover bijpraten. Hopelijk zien wij jullie
dan ook allemaal digitaal en bij een volgende bijeenkomst fysiek. [infolink]
Mochten jullie tussentijds vragen, opmerkingen of dergelijke hebben neem dan contact op
met een van de bestuursleden.
Martin Oldenhof, co-voorzitter [06-2310 2783]

Bestuurderskaart
alle bestuurders hier

UITNODIGING
9 juni
20.00 uur

Stikstofvragenuur
Zoomlink hier

Met Sjaak van der Tak en Dirk Bruins.
LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak en LTO
Noord-voorzitter Dirk Bruins geven een toelichting op het
plan en gaan daarna in op jullie vragen. LTO Noord, Regio
Oost-voorzitter Harold Zoet leidt de avond.
Vragen kun je vooraf sturen naar kvveen@ltonoord.nl Zo
kunnen wij vragen bundelen die mogelijk bij meerdere leden
leven. Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen
via de chatfunctie te stellen.
Aanmelden is niet nodig.

WATER
TER INZAGE
Waterbeheerprogramma

Op 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 vastgesteld.
Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 laat zien welke resultaten we op strategisch en tactisch niveau
in zes jaar willen halen. Het waterschap geeft aan welke maatregelen en voorzieningen ze daarvoor treffen en
wanneer. De maatregelen in het programma zijn een aanvulling op en uitwerking van maatregelen die al in de
waterprogramma’s van het Rijk en de regio zijn opgenomen.
Het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 en de daarbij horende bijlagen ook digitaal in zien
op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage
De terinzagelegging vindt plaats met ingang van 28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021.
Het Algemeen Bestuur van het Waterschap stelt het plan definitief vast op 15 december 2021. Vanaf 22 december 2021 is het Waterbeheerprogramma van kracht.

Meer info over de terinzagelegging klik hier

Terinzagelegging
Waterbeheerer

AGROHUB
BoerBurgerTweet gaat verder onder ‘Wat Eddie’
Het socialemediaplatform BoerBurgerTweet
gaat over in andere handen. Oprichter en
BBB-Kamerlid Caroline van der Plas draagt
het stokje deze week over aan vier agrarisch
ondernemers.
Stephanie van den berg, Dennis Ooms, Esther
Loohuis en Laura Schrijver uit Overijssel nemen
het stokje van haar over.

Info? [ Klik hier ]

Het fictieve personage Eddie [ ‘Wat eet jij’]
duikt wekelijks in de wereld van het Nederlandse
product en geeft de burger antwoord op alle vragen over voedsel en voedselproductie.
				
[ https://www.facebook.com/boerburgertweet]

VERGADERING

Wat is er besproken
Algemene bestuursvergadering
31 /05 / 2021

Digitale kennismaking met Chris van Eunen nieuwe Regiomanager Regio Oost
Samen met de afdelingen uit Gelderland en Overijssel is er
een commissie gestart waarin getracht wordt om nog beter
met elkaar te kunnen samenwerken. Nog meer afstemming
tussen de afdelingen, de werkorganisatie en de bestuurders
uit Regio Oost.
RES
Onze afdeling is bij de RES uitgenodigd voor het brede
belanghebbendenoverleg maar niet voor het bestuurlijk overleg. Wij vinden dat zonne-energie op landbouwgrond vooralsnog uitgesloten moet worden. Hier wordt
in het eindrapport helaas geen rekening mee gehouden.
Hierover lees je hier meer.

Chris van Eunen
Regiomanager

Landschapsdeal
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt gewerkt aan nieuwe afspraken. Doel: meer begrip
-over en weer - voor het Casco beleid in Noord-Oost Twente. Meer info hier.

Cor
Udding
Projectleider

CKO ALBERGEN
Vrijwillige kavelruil Albergen-Noord

De LTO afdeling Noord-Oost Twente heeft samen met de LTO Noord een aanvraag voor een
vrijwillige kavelruil ingediend voor het gebied Albergen-Noord zo’n 2.500 ha groot.
De provincie Overijssel heeft hier onlangs subsidie voor toegezegd.
De bedoeling is om de verkaveling van de agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren:
grotere huiskavels en minder veldkavels. Dit heeft een positief effect op het landbouwverkeer en beweiding.
Vanwege corona zal op korte termijn geen startbijeenkomst kunnen plaatsvinden. Maar er
wordt wel gewerkt aan de voorbereidingen, zoals instellen van de kavelruilcommissie, het
zoeken naar een kavelruil- en vertrouwenspersoon en ruilgrond.
Cor Udding, Projectleider, 0626 348 360

OMGEVINGSVISIE
Staat niet stil!

Ook al is door corona de datum van de uitvoering van de nieuwe omgevingswet uitgesteld naar midden 2022 de gemeenten gaan ondertussen door met het maken van omgevingsvisies en omgevingsplan.
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben animaties laten
maken om zo een duidelijker beeld te creëren wat er gaat gebeuren.
Zie hiervoor de volgende linkjes : Dinkelland en Tubbergen.
[ klik dan op de animatie ]
Vragen over de omgevingswet of de waardenkaart kunt u natuurlijk
ook doorgeven aan de gemeenten via: omgevingswet@noaberkracht.
nl. Mogelijk wordt er in het najaar weer een fysieke bijeenkomsten
gepland.
In september staan er digitale bijeenkomsten voor de inwoners van Losser gepland. Tijdens de oordeelvormende
bijeenkomst op 11 mei jl. is een Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie Losser + bijlagen vastgesteld. Deze
kunt u hier lezen.

Bestuurdersnieuws
Aspirant bestuurslid

Mijn naam is John Versteeg, 39 jaar en ik ben woonachtig in Vasse. In het verleden in het
bestuur gezeten van het AJK in Tubbergen o.a. samen met Ruben ter Braak.
Op dit bedrijf woon ik samen met mijn vrouw Tanja en 3 kinderen. We hebben zeugen en
vleesvarkens. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een boerderijwinkel waarin we
vlees van eigen varkens verkopen en nog veel meer.
Voor de afdeling Noord-Oost Twente wil ik mij inzetten voor de varkenssector en degenen die
aan huisverkoop doen van streekproducten. Ik vind het nl. belangrijk dat de varkenshouderij
ook wordt vertegenwoordigd binnen de afdeling.

John
Versteeg
Varkens, MFL

