
 

af
de
lin
g

No
or
do
os
tp
ol
de
r
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Beste leden,
Hoe begin je een voorwoord in een periode dat er zoveel 
onderwerpen zijn om over te schrijven? Het is weer een 
bijzonder jaar.. Dat het jaar zo zou lopen hadden we 
deze winter niet kunnen bedenken.. Na Corona-crisis is 
boerenprotest toch wel het woord van het jaar… In ieder 
geval is het een bijzondere tijd en onzeker voor veel 
ondernemers. Na een periode van regen volgde een 
droog voorjaar. Alle zeilen moesten bijgezet worden om 
de gewassen op het land aan de praat te houden. En dit 
alles terwijl het sociaal gezien stil viel, en we met hele 
andere omgangsvormen te maken kregen. Gezondheid 
van jezelf, je familie en eventuele medewerkers stond 
voorop. Maar de bedrijfsprocessen gingen gewoon door.
Onzekerheid over verschillende markten kwam daar 
bovenop, en die onzekerheid blijft... De marges zijn 
flinterdun, te dun, áls ze er al zijn. De onvrede neemt toe 
en collega ondernemers zoeken manieren om dit te uiten.

Landelijk heeft LTO deze storm niet kunnen doorstaan. 
Niet omdat er niet voldoende kennis is over de knelpunten, 
niet omdat er geen resultaat geboekt wordt op de vele, 
vele dossiers waaraan gewerkt wordt, wél omdat de 
communicatie niet juist was. Onvoldoende werd de pijn 
bij de ondernemer weergeven in de media, onvoldoende 
werd de strijd voor de ondernemer goed in beeld 
gebracht. Deze storm aan kritiek heeft onze organisatie 
schade gedaan, heeft verschillende belangenbehartigers 
(ondernemers zoals u en ik) schade gebracht aan hun 
vertrouwen en inzet. Voor wie doen we het, wordt het 
überhaupt nog gewaardeerd, luistert de politiek nog, ziet 
men wel op welke onderdelen we resultaten boeken? 

Alles stond in het teken van Stikstof. De onzekerheid van 
een PAS-melding, de valse beloften en de plausibele 
cijfers, verdeeldheid en onrust zaaiend ten top.

Als een trotse bestuurder, een groot deel van de 
organisatie overziend, heb ik vertrouwen in een toekomst 
voor LTO. En vertrouwen in een toekomst voor onze 
agrarische bedrijven. Zoals eerder en vaker genoemd 
hebben we een opgave voor communicatie door de 
belangenbehartigers, communicatie vanuit onze eigen 
bedrijven en educatie voor de jeugd en de consument. 
Daardoor overdenken we ons eigen handelen en zetten 
we ons piket stevig neer voor onze gewenste toekomst. 
En we laten met trots zien wát we doen.

Uiteraard weet ik dat we voor dat piketpaaltje zekerheid 
nodig hebben vanuit de politiek, maar ik vertrouw erop 
dat er weer een evenwicht ontstaat in de verdeling en 
het gebruik van de schaarse ruimte in ons land. In deze 
consumerende economie is de landbouw niet de grote 
vervuiler, maar is ons eigen handelen als consument alles 
bepalend voor de toekomst.

Ondertussen zijn we voorzichtig weer gestart met het 
plannen van de winterbijeenkomsten, met een grote 
onzekere factor die nog steeds in de wereld aanwezig 
is. De andere activiteiten hebben een kleine maand stil 
gelegen, maar ondertussen zijn we redelijk ervaren in 
digitaal vergaderen en digitaal overleg voeren met de 
overheid. In alle eerlijkheid bereiken we meer door fysiek 
met elkaar in overleg te treden, zodat emotie en ratio 
beter een plek krijgen tijdens een gesprek. 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de stikstof impasse 
voor Noordoostpolder, de pachtvisie van LTO (graag uw 
mening hier over!) en onze aandacht voor water. Bent u al 
aangemeld bij onze berichten via Whatsapp?

Ik wens u allen een gezonde en mooie zomer toe!
Marien Verhage

Agenda

Datum  Onderwerp  Locatie
September  ALV vergadering Volgt binnenkort
Winter 20/21   Boerencafe  Verschillende dorpen
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Het afgelopen jaar is er al veel gezegd en geschreven over 
de stikstof impasse. Vooral over de landelijke problematiek 
en de provinciale aanpak. In deze nieuwsbrief wil ik u 
graag meenemen in de ontwikkelingen binnen gemeente 
Noordoostpolder.

In april heeft Minister Schouten een kamerbrief gestuurd
waarin ze de landelijke lijn uiteenzet om de stikstofcrisis
te beteugelen. In deze brief wordt o.a. ingezet op 
verder versterken van de natuur en herstelmaatregelen, 
verruimen van natuurinclusieve ruimtes, bronmaatregelen
en het inrichten van de gebiedsgerichte aanpak. Met de
gebiedsgerichte aanpak verschuift de discussie naar 
de provincie. Flevoland heeft invulling aan de opdracht 
gegeven middels drie gebiedstafels en een regietafel.

Gebiedstafel NOP/Urk
NOP/Urk is één van de gebiedstafels. Hierin zijn de 
landbouw, infra, de bouw, natuurverenigingen, waterschap, 
gemeentes en de provincie vertegenwoordigd. Namens 
de landbouw nemen Herman Zonderland (NMV) en 
ondergetekende(LTO)deel. Wij doen dit samen met 
de landbouwvertegenwoordigers van de andere 2 
gebiedstafels en een bredere klankbordgroep. Er hebben 
3 (digitale)bijeenkomsten plaats gevonden.

De 1e  bijeenkomst was een kennismakingsronde, 
introductie vanuit de provincie en het benoemen van 
knelpunten per sector. Daarin hebben we de volgende 
knelpunten aangegeven:
• De landbouw heeft landelijk al een giga besparingen  

gerealiseerd, 65% reductie t.o.v 1990;
• Er is feitelijk een tekort aan stikstof in de provincie. 

Ieder jaar wordt er dierlijke mest van buiten de regio 
aangevoerd;

• Er is een lage veedichtheid in de provincie en daarbij 
de oproep gedaan om veehouderijbedrijven te 
koesteren; 

• Legaliseren van PAS-meldingen om onzekerheid bij 
de betreffende ondernemers weg te nemen;

• Stimulering van innovaties en het omarmen van de 
sectorvoorstellen van het landbouwcollectief;

• En heel belangrijk: er is en blijft ontwikkelings-
perspectief nodig in de sector.

Bijeenkomst over cijfers
In de 2e bijeenkomst is er gekeken naar de feiten en 
cijfers rondom stikstof voor Flevoland en de NOP. Dit 
zijn cijfers uit de RIVM modellen. Vanuit de landbouw 
hebben wij meegegeven dat die cijfers uit 2017 komen 
en dus verouderde zijn. De “natuurlijke” afname van 
vee ontbreekt. Bovendien geven de cijfers geen volledig 
beeld omdat het weiden en water toevoegen bij de mest, 
niet zijn meegenomen in deze cijfers. Voor de landbouw 
zijn alle cijfers tot achter de komma bekend, dat terwijl er 
voor de bouw, infra en industrie geen volledig beeld is. 
Ondanks dat hier al langer door ons op wordt gehamerd.

De provincie presenteerde de volgende punten op basis
van de RIVM modellen:
• Sector bouw en verkeer hebben een relatieve weinig 

emissie t.o.v. Nederland;
• Landbouw niet bijzonder hoog t.o.v. Nederland, NOP 

5% depositieaandeel op Weerribben Wieden;
• Industrie: belangrijkste IJmuiden, daarna de 

energiecentrales. In Flevoland zijn het Lelystad en 
Urk. Depositie op Weerribben Wieden beperkt;

• Haven van Urk depositie beperkt.

Als voorbeeld werden 2 specifieke bronnen behandeld 
die nog ontwikkeld worden, de haven van Urk en het 
MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum). En 
wat het effect is van het “fictief” verplaatsen van de een 
veehouderij bedrijf van de oostkant naar de westkant 
van de polder. Wij hebben ons beklag gedaan dat het 
voorbeeld ongepast is, en daarmee de eenzijdige kijk van 
de overheid na het oplossen van de stikstofcrisis wordt 
bevestigd.

Verdienmodel moet voorop staan...
In de 3e gebiedstafel werd het advies van de commissie 
Remkes besproken. Om de natuur te versteken en te 
herstellen willen de natuurverenigingen een uitbreiding 
van het natuurnetwerk in de NOP. Bouw en Infra 
willen richting meer elektrificatie bewegen. Voor de 
landbouw hebben we nogmaals de punten van het 
landbouwcollectief aangedragen. Daarbij is benadrukt dat 
de discussie op de N2000 gebieden moet blijven liggen 
en niet laten vertroebelen door andere natuurgebieden 
nu ook mee te nemen. Het verdienmodel moet voorop 
staan, zonder verdienmodel is er geen financiële ruimte 
om te investeren.

Gesprek aangevraagd gedeputeerde Hofstra
De voorzitter kondigde in de laatste minuten van de derde 
bijeenkomst aan dat tijdens de volgende en tevens laatste 
bijeenkomst een eindadvies moet worden gevormd. Er 
werd medegedeeld dat het aandachtsgebied kwam te 
liggen aan de noord- en oostrand van de NOP. Hier is door 
de voorzitter het proces geforceerd, en wordt de opgave 
onevenredig bij de landbouw neergelegd. De andere 
gebiedstafels gaven eveneens aan dat de landbouw 
onvoldoende wordt gehoord. Om die reden is er een 
gesprek aangevraagd met de gedeputeerde Hofstra. Het 
gesprek is toegezegd maar het is nog afwachten wanneer 
het plaats kan vinden.

Dilemma, aan tafel of niet...
Ondertussen gaat het proces om het aandachtsgebied 
noord- oostrand NOP uit te werken door. Het eerste 
overleg staat gepland op 30 juli. Dan sta je voor een 
dilemma; ga je aan tafel, of wacht je eerst het gesprek af 
met de gedeputeerde Hofstra...

Indien jullie vragen, suggesties of opmerkingen hebben 
dan hoor ik dat graag.

Marijn van Aart

Stikstof impasse voor Noordoostpolder
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In juni presenteerde Alfred Jansen de nieuwe pacht visie 
van LTO met als titel ‘perspectief voor ondernemers’. De 
visie is ontwikkeld nadat minister Schouten vorig jaar 
aankondigde het pachtstelsel te willen vernieuwen.

De zes pachtvormen zoals hieronder schematisch 
weergeven moeten zorgen voor meer continuïteit voor 
pachters. Er is voor verschillende vormen van pacht 
gekozen welke situatie afhankelijk gebruikt kunnen 
worden. Echter blijft het behoud van de reguliere pacht 

het belangrijkste uitgangspunt in het nieuwe pachtstelsel. 
Het uitgangspunt is dat pachtcontracten met een langere 
duur en een relatie tussen de pachtprijs en de agrarische 
opbrengstwaarde en de kwaliteit van de grond zijn 
noodzakelijk om tot een eerlijke marge te komen. De 
herintroductie van de pensioenleeftijd is ook gekozen 
om jonge boeren meer kansen te geven. Leden en 
bestuurders zijn geraadpleegd tijdens de ontwikkeling 
van de visie. Het volledige document is te vinden op de 
website van LTO Noord onder het thema pacht. 

Pachtvisie 2020

Bent u al lid van de WhatsApp groep?

LTO Noordoostpolder heeft sinds kort een WhatsApp 
groep. Alleen beheerders kunnen berichten sturen. Zo 
blijft u snel en eenvoudig op de hoogte! Heeft u zich al 
aangemeld? Via de mail ontvangt u een deelnemerslink.
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Marien Verhage
• Interm voorzitter
• Gemeentelijk - provincie zaken
• Contact met BV-NOP
• Dorpscommissies
• Commissie Akkerbouw
• Schokland

Frans Reijerink
• Bodem(daling
• Waterkwaliteit

Marijn van Aard
• Melkveehouderij

Mathijs Gebbink
• Penningmeester
• Grond- en Pachtzaken
• Contact AJK

Ondersteuning LTO Noord
• Sabrina Huisman, secretariaat
• Ard Mooi, externe afdeling

www.ltonoord.nl/afdeling/noordoostpolder
info@noordoostpolder.ltonoord.nl
 088 - 888 66 66

Bestuur LTO Noord afdeling Noordoostpolder

Klankbordgroep Bodem & Water

Door de natte winter kregen we te maken met een stugge 
bodem in het voorjaar. En er volgde bovendien een droog 
voorjaar. Het land was niet eenvoudig klaar te maken 
voor het zaaien en poten van de gewassen. De regen 
bleef uit, dus ook de opkomst heeft menig hoofdbrekens 
opgeleverd. We hebben geen vorst gehad deze winter, 
maar de droogte van het voorjaar heeft wellicht toch 
de structuur van de bodem wat kunnen herstellen. Na 
de  nodige regenval kunnen de haspels voorlopig in de 
schuur blijven staan. We weten allemaal, de uitdaging 
blijft, daarom is er een klankbordgroep droogte binnen 
Flevoland opgericht, met o.a. vertegenwoordiging uit de 
NOP.

Ook op thema water is er veel in beweging en uitdaging.
Hoe droog wordt deze zomer? Na de afgelopen twee jaar 
is het van belang om de droogte in de gaten te houden 
en op tijd te anticiperen. Het waterschap neemt hierin 
haar taak zeker serieus. Ze proberen in het voorjaar 
tijdig water op te zetten, zodat er een buffer is. Ook is 
er een klankbordgroep droogte opgezet waarin de 
Noordoostpolder vertegenwoordigd is.

Afschaffen geborgde zetels

Wederom worden de belangen van de boeren ondermijnt. 
In een wetsvoorstel willen linkse- en natuurpartijen de 
geborgde zetels in het waterschap afschaffen. Hiermee 
wordt de invloed van boeren in het waterschapsbestuur 
behoorlijk verkleind. Er was een mogelijkheid om uw mening 
te laten horen. Door te reageren op de ‘internetconsultatie’ 
kon u laten weten hoe u over dit wetsvoorstel denkt. Dit 
kon tot 3 augustus via deze link www.internetconsultatie.
nl/wetdemocratiseringwaterschappen

Mochten er zich vragen of problemen voordoen omtrent
water in Flevoland, neem gerust contact op met Ria
Wilzing, Portefeuillehouder WATER, LTO Noord
Flevoland: riawilzing@gmail.com

Project: Verbetering bodem & waterkwaliteit

Twintig akkerbouwers en bollentelers rondom Espel 
hebben maatregelen genomen om de bodemkwaliteit 
van de percelen te verbeteren en emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en 
erf te verminderen. Waar de ‘Gebiedsgerichte 
pilot Onderduikerstocht’ in 2017 begon met 
focus op bodemkwaliteit en erfemissie, gaat het 
project ‘Verbeteren bodem- en waterkwaliteit in de 
Noordoostpolder’ verder met een integrale aanpak 
van bodemkwaliteit, erfemissie en geintegreerde 

gewasbescherming. Binnen het nieuwe project is nog 
ruimte voor tien nieuwe deelnemers. 

Meedoen?
Wilt u uw bodem ook beter leren kennen en op maat 
advies krijgen over maatregelen om de bodemstructuur 
en -vruchtbaarheid verbeteren? Wilt u uw erf klaar 
maken voor de toekomst? En heeft u percelen rondom 
Espel en Creil? 
Geeft u zich dan op als deelnemer door een mail te 
sturen naar projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl 
Deelname is gratis. 


