
    

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

NIEUWSBRIEF    afdeling Noord-Oost Twente

In deze editie 

Mooie ontmoetingen....  

Voorwoord

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:

Wintertijd, lagere temperaturen en toch lijkt het nog wel een zonnige nazomer. Ook al is er 
meer bewolking dan in de echte zomer het is nog aangenaam om buiten te zijn. Terwijl in 
andere sectoren de dieren juist weer verplicht opgehokt moeten zitten. Grote tegen- 
strijdigheden met een zacht najaar. 

Maar velen onder ons denken ‘hoe lang nog’. Wat komt er nog meer uit de koker van  
Den Haag? Hoe gaan ze om met de tik over de vingers van Remkes en vooral wat gaat de 
nieuwe minister Piet Adema van LNV doen? Mijn persoonlijke indruk is dat hij zijn rug aar-
dig recht heeft gehouden tijdens het debat over het rapport van Remkes. Adema wil graag 
werken aan een landbouwakkoord voor de agrarische sector. Een zeer diverse sector 
waarin veel gaat gebeuren de komende tijd.  
 
Van GGA naar PPLG 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied wordt opgesteld door de Provincie Overijssel. 
Er wordt per (deel)gebied met de gebiedspartners gekeken naar de complexe natuur- en 
klimaatopgaven. 
 
Boer’ndag  
Gelukkig hadden we begin deze maand ook onze ‘Boer’ndag’ weer. Hierin werd onderling 
volop bijgepraat over van alles en nog. We genoten van een overheerlijk stampotbuffet bij 
Dijk59 en aansluitend een rondleiding bij Trioliet in Oldenzaal. Meer daarover verderop in 
de nieuwsbrief. Zoals ook andere punten wat wij gedaan hebben en waar wij ons mee bezig 
houden. 
 

Met vriendelijke groet, Martin Oldenhof 06-23102783

    

Bestuursvergadering  
31  oktober 

Kennismaking met de nieuwe wethouders 
Nu alle colleges gevormd zijn in de Twentse gemeenten zijn wij ook op uitnodiging van de 
wethouders die platteland / agrarisch in hun portefeuille hebben op bezoek geweest voor een 
kennismaking.
De ene wethouder is zelf ook al volop bezig met het rondgaan in het buitengebied 
terwijl de ander hier nog aan gaat beginnen. Gelukkig zien de meesten wel het belang in van 
de agrarische sector in Noord Oost Twente, maar ze zien ook veel uitdagingen op het 
buitengebied afkomen. Hoe alles in te vullen is een groot vraagstuk. Wij blijven ze voeden met 
informatie vanuit onze kant.

Woensdag 
2 november 2022

VERGADERING 

Wat is er besproken 
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FAUNASCHADE 
In Nederland, en dus ook in Noord Oost Twente is veel wild. Wild is mooi, totdat het 
schade aanricht aan bv. gewassen of onrust veroorzaakt bij vee met alle gevolgen vandien.
 
Om schade inzichtelijk te maken is het belangrijk dat schade ook daadwerkelijk gemeld 
wordt. Als schade door wild niet gemeld wordt is er al snel het idee dat er geen schade is. 
Melden is dus van groot belang! Na het melden kan er geinventariseerd worden of schade 
door wild toeneemt in bepaalde gebieden en zodoende kan er actie worden ondernemen. 
Ook helpt het melden van schade LTO Noord mee om de schade goed onder de aandacht 
te krijgen bij andere organisaties. 

LTO Noord heeft voor haar leden een faunaschade app ontwikkeld. Deze app is er al een 
tijdje, maar we brengen deze nogmaals als afdeling graag onder jullie aandacht. Ook is er 
via youtube een instructiefilmpje gemaakt; Klik hier.

Je dient je wel eerst op de website NatuurNetwerk FaunaSchadeRegistratie Systeem te 
registreren i.v.m. het inloggen bij de app!

Onze afdeling wordt mede ondersteund  
door de volgende bedrijven:

 
Boerendag  

 
STAMPPOT 

& 
Bezoek aan  

TRIOLIET 

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 www.ltonoord.nl/regiooost

Provincie Overijssel bereidt zich voor op het Provinciaal Programma Landelijk 
Gebied (PPLG) 
 
Het platteland is meer dan ooit in beweging. We moeten samen stikstof en broeikasgassen 
verminderen en water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. Stuk voor stuk com-
plexe natuur- en klimaatopgaven die met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd worden gere-
aliseerd. Daarom bundelen ze de kennis en ervaringen van het landelijk gebied. Dat doet de 
Provincie Overijssel in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). 
 
Meer lezen? Klik hier. 

PPLG 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied 

Onze Boeren, Onze Voedselmakers wensen u smakelijke feestdagen. 
 
Diverse leden hebben spandoeken in huis van; Onze Boeren, Onze Voedselmakers wensen u 
smakelijke feestdagen.
Nu in deze tijd is het weer belangrijk om mensen te laten weten waar voedsel vandaan komt. 
Dus hierbij de oproep om het spandoek in de maand December weer op een zichtbare plaats 
op te hangen. Wilt u het spandoek niet meer ophangen, lever het dan in bij iemand van het 
bestuur, dan kan het spandoek een andere plek krijgen.

SPANDOEKEN 

Energie, telefonie of kentekenplaten en nog veel meer. 
 
Met LTO Ledenvoordeel krijgt u scherpe tarieven, betere leveringsconditie & betere service. 
Als professionele inkooporganisatie selecteren ze het beste aanbod in de markt. Wil je bijvoor-
beeld weten of je nog goed zit met je zorgverzekering of ben je van plan om over te stappen? 
Check dan een de lto zorgvergelijker. Of kijk of er iets op het gebied van energie of .... 
 
Heb jij de kentekenplaten al in orde? RDW gaat vanaf 1 januari 2023 ook actief controler-
en of bij landbouwvoertuigen in het kentekenregister een verzekering is geregistreerd. Is dat 
niet het geval, dan volgt er voor de eigenaar van een geregistreerd voertuig zonder WA mo-
gelijk een boete van 400 euro. Bij LTO Ledenvoordeel ontvang je korting. Check de site. 
Klik hier.  

LTO LEDENVOORDEEL 

Als Ondernemer de Regie | lTO  
 
De omgeving van een agrarisch bedrijf is voortdurend in ontwikkeling. Dit biedt kansen, mo-
gelijkheden en soms ook beperkingen voor ondernemer én bedrijf.
Ondernemers stellen zichzelf vragen als:
- welke marktkansen zijn er?
- past mijn bedrijfsstrategie nog bij deze (externe) ontwikkelingen?
- ga ik specialiseren of verbreden, is een neventak haalbaar?
- hoe ziet het verdienmodel er uit?
- wat zijn de gevolgen voor mijn ondernemerschap, waar moet ik zelf aan werken?
- wat betekenen de ontwikkelingen voor mijn partner, familie, kinderen en/of  
  toekomstige overname kandidaten? 
 
Meer weten? Klik hier.  
 
 

Grip 
op je 

 - bedrijf -

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.  
 

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 
Penningmeester 

Opstellen financiele kwartaal- en jaarrapportages en begroting. Tevens het verrichten van betalingen. Bijhouden van het 

kasboek. Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting.

 
VACANT 

Portefeuille Pluimveehouderij 
Contactpersoon pluimveehouderij, 

 

VACANT 
Algemene bestuursleden 

O.a. Portefeuille Markt & Media etc.

 
 - MELD JE AAN -

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

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

 
 

FAUNASCHADE 

LOKALE BESTUURDERS GEZOCHT 

 
whatsapp groepen
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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.   
 
 

De dynamiek in de melkveehouderij is momenteel bijzonder groot. De uitdagin-
gen op het gebied van natuurherstel, water en klimaat komen op korte termijn 
samen in het NPLG.  
Gaat deze omvangrijke puzzel uberhaupt passen? En wat zijn de aanknopingspunten voor 
perspectief. Over deze en andere vragen wil de LTO vakgroep Melkveehouderij graag met u in 
gesprek.  
Op deze avond is Erwin Wunnekink van de LTO vakgroep Melkveehouderij aanwezig.

EXTRA MELKVEE BIJEENKOMST 
30 november in Weerselo | 20.00 uur 

Zomaar 
een bestuursavond 

 meedoen  
mag ook! 

(om proef te draaien)
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Subsidie voor waterkwantiteits- 
maatregelen in waterschapsgebied 
Vechtstromen (Overijsselse deel) 

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. 
 

https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
 https://youtu.be/Q2kVhV1lXk8 
http://Contactgegevens bestuursleden
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl 
http://www.ltonoord.nl/regiooost
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/provinciaal-programma-landelijk-gebied/
https://ltozorgvergelijker.nl/
https://www.ltoledenvoordeel.nl/nieuws/kentekenplaten-verplicht-rdw-gaat-handhaven/
https://www.ltoacademie.nl/wp-content/uploads/2021/03/Grip-Op-Je-Bedrijf-brochure-03-10-2022.pdf
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://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
selips@aequator.nl

