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Voorwoord 
Het is alweer hoog zomer wanneer ik dit schrijf. Een fantastisch 
groeizaam voorjaar hebben we achter de rug, waarbij sommigen 
in 1 anderen in 2 snedes, nu al meer gras hebben geoogst dan 
de afgelopen jaren in een heel jaar. En dat is maar goed ook, 
want het begint intussen alweer behoorlijk warm te worden. 
 
Maar zorgen zijn er ook nog steeds. Er is veel onduidelijkheid en 
onrust omtrent de aangenomen motie rondom de wet dieren. En 
het juridisch gevecht rondom stikstof wil maar niet doven, terwijl 
de gebiedsgerichte processen nog moeten starten. Veel 
lobbywerk en realiteitsbesef wordt gevraagd. 
 
Maar ik wil graag positief eindigen. We mogen er weer in (grotere) 
groepen op uit! We krijgen onze bewegingsvrijheid weer terug! 
Dat biedt weer mogelijkheden om jullie bij een live bijeenkomst te 
ontmoeten! 
Graag tot ziens! 

Stefan te Selle 
 
Stikstofregeling in het bestemmingsplan gemeente Aalten 
Samen met Joachim Tuenter van Locis adviseurs zijn we 27 mei 
bij de gemeente geweest om de problemen rond de N-regeling in 
het bestemmingsplan te bespreken. Bij dit gesprek waren 
namens de gemeente wethouder Kok en de beherend ambtenaar 
Dhr. Scheffer aanwezig. Bij de gemeente zijn ze absoluut van 
goede wil om alle vergunningen 1 op 1 over te nemen in het 
bestemmingsplan, maar het moet juridisch ook houdbaar zijn. 
Ook bij de gemeente zitten ze niet te wachten op vervelende 
procedures van bijvoorbeeld de MOB. Maar juridisch houdbaar is 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Er zijn eigenlijk 3 specifieke groepen die ieder een aparte 
vermelding moeten hebben/krijgen in het bestemmingsplan. Dit 
zijn de pasmelders, de pasvergunning zonder depositie toename 
en de pasvergunning met depositie toename. De groep 
pasmelders moet wel  met een aparte vermelding in het 
bestemmingsplan worden opgenomen, maar dit type knelgeval 
wordt opgelost door het ministerie. De minister heeft immers 
aangegeven dat deze bedrijven door het ministerie gelegaliseerd 
zullen worden met de juiste vergunning. Totdat dit is opgelost 
door het ministerie moeten ze wel met een aparte vermelding in 
het bestemmingsplan staan, omdat deze bedrijven anders 
“vogelvrij” zijn. 
 
Voor de groep bedrijven met pasvergunning zonder 
depositietoename moet met een aparte regeling worden 
opgenomen omdat de paswetgeving onderuit is gehaald. In 

principe is er voor die bedrijven nog niet zo veel aan de 
hand, ze hebben immers geen depositietoename. Er is dus 
nu geen ontwikkelingsruimte nodig, maar doordat de 
paswetgeving er niet meer is, is er geen juridische 
houdbaarheid voor deze vergunningen. Dat moet dus nog 
wel geregeld worden. 
 
Dan hebben we nog de groep bedrijven die een 
pasvergunning heeft met depositietoename. Deze 
bedrijven zijn eigenlijk een nieuw type knelgeval, naast de 
pasmelders en interimmers. Deze bedrijven hebben een 
vergunning gebaseerd op ontwikkelingsruimte die uit een 
landelijk “stikstofpotje” is gekomen. Deze 
depositietoename is dus feitelijk uit een potje gekomen die 
er niet meer is. Deze groep bedrijven is een nieuw type 
knelgeval, die ook bij het ministerie niet in beeld is. Via lto-
noord zijn we er mee bezig om deze bedrijven via de 
provincie en het ministerie een zelfde status toe te kennen 
als de pasmelders. Voor deze bedrijven moet er immers 
nog ontwikkelingsruimte worden vrijgemaakt, net als bij de 
pasmelders. Dit zal wel enige tijd vergen.  
 
De Locis adviseurs zijn nu bezig  om het een en ander op 
papier te zetten voor deze 3 groepen, welke eerst wordt 
getoetst op  juridische houdbaarheid, alvorens het verder 
wordt uitgewerkt. Op deze manier denken we dat de 
bestaande vergunningen volledig in het bestemmingsplan 
kunnen worden opgenomen. 

André Ormel 
 
 
Uitnodigingskader zon en wind Aalten 
Als LTO afdeling Oost Achterhoek hebben we afgelopen 
periode een zienswijze ingediend op het ontwerp 
Uitnodigingskader zon en wind van de gemeente Aalten. 
Wij zijn voorstander van duurzame opwek van energie, 
maar zijn tegen grootschalige zonnevelden op waardevolle 
landbouwgrond. Het Uitnodigingskader dat ter inzage heeft 
gelegen geeft ontwikkelaars vrij baan in het ontwikkelen 
van grootschalige zonnevelden op de beste 
landbouwgrond in Aalten en het claimen van de al zeer 
beperkte netcapaciteit.  
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 
mei ingestemd met de Inspraaknota Uitnodigingskader zon 
en wind. Het Uitnodigingskader zon en wind is op 
onderdelen gewijzigd om een snelle uitrol van 
grootschalige zonneparken te voorkomen. Voor een deel 
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zijn wij daar tevreden mee. Echter onze zorgen omtrent de 
grootschalige zonnevelden blijven onverminderd groot. 
De komende maanden zal de behandeling en besluitvorming van 
het Uitnodigingskader zon en wind in de gemeenteraad gaan 
plaatsvinden. Tijdens de beeldvormende vergadering zullen wij 
wederom inspreken. Wat wij vragen is een verbod op 
grootschalige zonneparken. Het draagvlak voor grootschalige 
zonneparken op waardevolle landbouwgrond is het afgelopen 
jaar fors afgenomen. Er zijn inmiddels meerdere provincies en 
gemeenten die een verbod of beperking van grootschalige 
zonneparken op landbouwgrond hebben vastgesteld. Uiteraard 
zouden wij dit ook graag in de gemeente Aalten zien.  

Gerben Obbink 
 
RI&E 
Veel bedrijven hebben enige tijd geleden een brief ontvangen 
over de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In de Arbowet is 
geregeld dat bedrijven een actueel RI&E moeten hebben. Boetes 
voor het niet hebben van een actuele RI&E kunnen oplopen van 
3000 tot enkele tienduizenden euro’s. Wil je weten of je een RI&E 
nodig hebt voor je bedrijf? Volg dan onderstaand schema: 
 

 
 
Je bent dus niet RI&E-plichtig voor bijvoorbeeld de veearts, de 
loonwerker die een stuk mais komt inzaaien of andere personen 
die namens een ander bedrijf werkzaamheden op jouw bedrijf 
uitvoeren waar jij geen gezag over voert, maar wel voor stagiaires 
of uitzendkrachten die onder jouw verantwoording 
werkzaamheden uitvoeren.  
 
Voor meer informatie kan je terecht op www.rie.nl of 
www.werkgeverslijn.nl Voor hulp bij het opstellen/actualiseren 
van jouw RI&E kan je contact opnemen met Stigas of een andere 
deskundige op dit gebied. 

Jennifer de Jong 

 
Ervencoach gemeente Oude IJsselstreek 
In de gemeente Oude IJsselstreek worden ervencoaches 
aangesteld. Deze coaches kunnen vrijblijvend samen met 
geïnteresseerden  de toekomst van agrarische bedrijven in kaart 
brengen. 

Alle agrarische bedrijven worden hiervoor benaderd. Het 
eerste gesprek is gratis. De gesprekken zijn niet verplicht 
maar als je met een onafhankelijk iemand wilt sparren over 
de toekomst van je bedrijf dan is dit een kans. 

André Wikkerink 

 
Vitaal buitengebied Oude IJsselstreek. 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor de eerste 
beeldvormende raadssessie vitaal buitengebied een 
gebiedsanalyse laten maken van het gebruik van de bodem 
door het kadaster en WECR (WUR).  De analyse is 10 juni 
door Jan van Roekel gepresenteerd aan de raadsleden, 
LTO Oude IJsselstreek en  Plattelandsraad.  
 
De hele gemeente Oude IJsselstreek is circa 13.800 ha 
groot. Daarvan bestaat circa 1.160 ha uit (semi) bebouwd 
terrein. Circa 11.200 ha. wordt agrarisch gebruikt. Dit is 
ruim 80 procent van de totale oppervlakte van de 
gemeente.  Water is er vooral in Netterden, Etten en 
Heelweg-Oost. Westendorp heeft 11% bos.  
 
Afname van de agrarische bedrijven en toename 
akkerbouw is ook besproken en toegelicht. Er is data 
gebruikt van 2010 t/m 2019. Akkerbouw bedrijven zijn 
toegenomen doordat veel agrarische grond van stoppende 
bedrijven wordt gebruikt voor akkerbouw.   
 
Deze informatie gaat de gemeente gebruiken om in 4 fasen 
te komen tot een vitaal buitengebied. 

André Wikkerink 
 
 
Klas de boer op gemeente Winterswijk 
Eens per 2 jaar organiseren we in het najaar voor de 
Winterswijkse basisscholen “met de klas de boer op”. In 
verband met de corona is dit afgelopen najaar niet 
doorgegaan. Nu er meer mogelijk is, hebben we alsnog de 
uitnodiging naar de scholen gedaan om onze bedrijven te 
komen bezoeken. We wilden de mogelijkheid bieden aan 
de scholen om de boer op te gaan nog voor de vakantie, 
hoewel die periode nog kort is. Enkele klassen maken hier 
gebruik van en gaan nog op bezoek op een  melkveebedrijf. 
Er zijn ook scholen die aangeven dat het nu niet meer past, 
zij komen liever in het najaar op bezoek. Dan geven we 
hieraan ook zeker een vervolg. 

Rudie te Selle 
 
In gesprek met wethouder Frings gemeente 
Winterswijk 
Afgelopen voorjaar is wethouder Zomer vervangen door 
Bert Frings voor de portefeuille duurzaamheid in de 
gemeente Winterswijk. Reden voor ons en voor de nieuwe 
Wethouder, die in Arcen woont, om nader kennis te maken. 
Naast de thema’s die ons alle dagen bezig houden hebben 
we het vooral gehad over hoe er verder gewerkt kan 
worden met de agrarische sector aan de energie transitie. 
Onlangs hebben we als afdeling een brief ondertekend die 
vanuit de energie tafel in Winterswijk gestuurd is aan de 
raad. Hierin wordt vooral opgeroepen tot realiteitszin in de 
energietransitie en de RES. Zonder draagvalk zal dat niet 
slagen en ruimte voor (kleine) innovaties is de oproep. Dit 
ziet de wethouder ook in, mede ingegeven door zijn rol in 

http://www.rie.nl/
http://www.werkgeverslijn.nl/
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zijn eigen lokale energie coöperatie. In Winterswijk is er nu 
ongeveer 2 jaar een revolverend fonds van €25 miljoen om 
duurzame ontwikkelingen aan te jagen voor voornamelijk 
particulieren. Hier is beperkt gebruik van gemaakt en de inzet van 
de wethouder is om dit breder toe te kunnen passen, ook in de 
agrarische sector. Ontwikkelingen die genoemd worden zijn 
accuopslag van stroom, inzet voor zonne-energie voor de eerste 
treden van de zonnelader en wellicht ook wind energie. Het is 
afwachten of de raad ermee instemt voor breder gebruik van dit 
fonds, mocht dit het geval zijn, dan is het een extra mogelijkheid 
voor financiële ondersteuning voor lokale initiatieven op onze 
erven.  

Rudie te Selle 

 
Aanmelden WhatsApp-groepen 
Wij gebruiken deze appgroep om snel belangrijke informatie door 
te sturen, om u te herinneren aan bijeenkomsten, bij calamiteiten 
of om snel te reageren wanneer ergens onrust over is. Soms 
gaan er onjuistheden rond op social media en willen we onze 
leden snel van de juiste informatie voorzien.  
 Deze groep kan alleen ontvangen, reageren is niet mogelijk in 
deze appgroep. U kunt natuurlijk altijd een bestuurslid 
rechtstreeks benaderen via telefoon, e-mail of WhatsApp.  
We gaan werken met een groep per gemeente, zodat we ook 
gericht kunnen informeren over zaken die in uw gemeente 
spelen. 
  
U kunt zich aanmelden door via WhatsApp een bericht met uw 
naam én gemeente naar één van de volgende contactpersonen 
voor uw gemeente te sturen. Hij of zij voegt u dan toe aan de 
juiste appgroep: 
• Winterswijk        

Rudie te Selle (06-12082019) of Michel Tiggeloven (06-
12287203) 

• Aalten 
Gerben Obbink (06-20905048) of André Ormel (06-
30565311)  

• Oost Gelre  
Mark Wenneger (06-22174036) of Pascal Kl. Holkenborg 
(06-46546678) 

• Oude IJsselstreek  
Sander Fisser (06-48071940) of André Wikkerink (06-
13445454) 

 
Alleen voor leden! 
• Het bestuur wil deze app-groep gebruiken voor 

communicatie met leden. Wij verzoeken u daarom dringend 
onze berichten niet door te sturen, tenzij anders wordt 
vermeld. 

• Door deel te nemen aan deze Whatsapp-groep kunnen 
andere deelnemers uw telefoonnummer zien. Helaas is het 
op dit moment bij WhatsApp niet mogelijk om dit anders te 
regelen. 

• In het kader van privacy doen wij een dringend beroep op u 
om telefoonnummers uit deze groepsapp niet te kopiëren en 
niet te gebruiken voor eigen/andere doeleinden. 

                                                                                              
 
 
 
 

Wijziging e-mailadres 
Door de aanleg van glasvezel zijn of worden veel 
mailadressen gewijzigd. Om u ook in de toekomst op de 
hoogte te houden via de mail, ontvangen we graag de 
wijzigingen. Wijzigingen kunnen gestuurd worden aan 
ledenadministratie@ltonoord.nl of via info@oost-
achterhoek.ltonoord.nl. 
 
LTO Noord Informatiecentrum  
Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken via:  
T 088-888 66 66 (optie 2) of per mail op info@ltonoord.nl. 

 
Bestuursleden LTO Oost Achterhoek  
Stefan te Selle – Voorzitter ..........................T 06-55700534 
Jennifer de Jong – Secretaris…….……..….T 06-12123177 
Liesbeth Prinsen-te Peele – P.meester ……T 06-22754602 
Sander Fisser ..............................................T 06-48071940 
Pascal Klein Holkenborg .............................T 06-46546678 
Gerben Obbink …………………………....…T 06-20905048 
Rudie te Selle ………………………...….…..T 06-12082019 
Mark Wenneger………… ............................T 06-22174036 
Michel Tiggeloven .......................................T 06-12287203 
André Wikkerink ..........................................T 06-13445454 
André Ormel…………………….…………….T 06-30565311 
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