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Voorwoord 
Mijn eerste voorwoord als voorzitter van LTO Oost-
Achterhoek. Tijdens onze digitale ALV zijn de voorgestelde 
bestuurswisselingen door u als leden goedgekeurd. Dank 
voor het vertrouwen en samen met u blijven we ons inzetten 
voor een brede en sterke belangbehartiging in de regio. Voor 
perspectief en een financieel gezonde toekomst van ons als 
sector! 
Daarvoor hebben we ook u als lid nodig. Laat van u horen als 
u ergens tegenaan loopt, als u van gedachten wilt wisselen 
of vraagtekens heeft bij bepaalde standpunten. Dus bel, app 
of mail ons, of spreek ons gewoon even aan, daar zijn we 
voor. 
Graag verwijs ik u nog naar de afscheidsteksten die tijdens 
de ALV aan Mark Ormel en Carla Schurink zijn 
voorgedragen, zodat hun afscheid en inzet niet onopgemerkt 
voorbij gaan. 
Niet in de laatste plaats omdat Mark ook is onderscheiden 
met de zilveren speld als blijk van waardering voor zijn 
jarenlange inzet als voorzitter van onze regio. 

Stefan te Selle 
 
RES Manifest: Begrazen in plaats van beglazen 

Als gezamenlijke LTO-afdelingen uit de Achterhoek hebben 
wij een manifest opgesteld m.b.t. zonneparken en dan vooral 
de gereserveerdheid van zon op land t.o.v. zon op dak. 
We maken ons zorgen over de onnodige en ongewenste 
ontwikkeling van zonnevelden. Ze tasten het landschap, de 
bodem en de landbouwstructuur aan. We zien deze 
ontwikkeling als volkomen haaks op de brede regionale 
samenwerking op duurzaam bodembeheer en 
verduurzaming van de landbouw en groene ruimte. We 
pleiten voor een betere integrale ruimtelijke afweging en 
actief beleid, gericht op het verwerkelijken van de 
zonneladder. 
Komende weken gaan we met dit manifest naar de 
verschillende gemeenten. 

Stefan te Selle 
 

Uitnodigingskader zon en wind Aalten 
In Aalten heeft het uitnodigingskader zon en wind voor de 
tweede keer ter inzage gelegen. Door alle corona 
beperkingen waren te weinig inwoners op de hoogte van de 
eerste ter inzage legging. Gevolg is dat de vaststelling door 
de gemeenteraad met ongeveer vijf maanden is 
opgeschoven. Uitstel is in dit geval helaas geen uitstel. 
 
Als LTO hebben we uiteraard een zienswijze ingediend. Kern 
van de boodschap is geen grootschalige zonneparken op 
agrarische grond. Weilanden begrazen in plaats van 
beglazen. Het principe van de zonneladder volgen, eerst 
daken en incourante gronden benutten. 
 
In het voortraject van de besluitvorming door de 
gemeenteraad gaan we uiteraard in gesprek met de  
verschillende politieke partijen. 

Gerben Obbink 
 
 
 
Persbericht LTO Noord:  
kijk bij natuurherstel verder dan stikstof 
De natuur in het Korenburgerveen bij Winterswijk ontwikkelt 
zich beter dan op basis van theoretische stikstofmodellen 
werd voorspeld, zo blijkt uit een analyse van onderzoeker 
Bart Smeets, die meerdere rapporten analyseerde die in 
opdracht van de Provincie Gelderland en Natuurmomenten 
werden opgesteld. Voor LTO Noord is de analyse reden om 
beleidsmakers op te roepen om naar meer dan alleen 
stikstofuitstoot te kijken als het gaat om natuurherstel. 
 
De conclusie van Smeets onderschrijft het gevoel van veel 
boeren in het gebied en erkent de inspanningen die de 
agrarische sector al gedaan heeft. We roepen dan ook 
betrokkenen bij de Gebiedsgerichte aanpak op niet eenzijdig 
te kijken naar stikstof en blind te staren op KDW's. Wij 
zeggen: kies voor een integrale aanpak en monitoring in het 
gebied zelf, dat is belangrijk voor ons allemaal. 
 
Dit is een deel uit het persbericht dat wij als LTO Noord op 
initiatief van onze afdeling hebben uitgestuurd naar lokale en 
landelijke media. Deze is goed opgepakt middels een groot 
artikel in de Telegraaf van vrijdag 16 april jl. en heeft 
inmiddels geleid tot Kamervragen door CDA en VVD. 
Voor meer informatie hierover zie 
https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-
oost/gelderland/actueel/kamervragen-over-korenburgerveen  

Stefan te Selle 
 

https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-oost/gelderland/actueel/kamervragen-over-korenburgerveen
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I&R-registratie voor paardachtigen 
Vanaf 21 april 2021 is er een aanscherping in het I&R 
systeem voor paardachtigen. Deze aanscherping is een 
verplichting vanuit Europese wetgeving. Paarden moeten 
dan op een UBN nummer gemeld zijn. Voor de meeste leden 
geldt dat de diersoort paardachtigen aan het UBN nummer 
toegevoegd kan worden. Daarna kan het paard op het UBN 
geregistreerd worden. Om paarden te registeren moeten het 
paard al bekend zijn in het I&R. De paardenpaspoort 
uitgevende instantie (ppi) heeft dit voor de meeste paarden 
al gedaan. Met de zoekfunctie op de site van RVO kunt u dit 
controleren. Is dit niet correct, neem dan contact op met de 
ppi die het paspoort heeft uitgegeven. Voor geïmporteerde 
paarden kan contact opgenomen worden met elk ppi in 
Nederland. Het buitenlandse paspoort blijft geldig. Het ppi 
zorgt voor een goede eerste registratie in I&R. Als het paard 
goed geregistreerd staat, meld het aan op uw UBN. Dit kan 
via mijn.rvo.nl, kies Paarden → eerste keer op UBN 
aanmelden. Verlaat een paard langer dan 24 uur de locatie, 
dan moet deze verplaatsing geregistreerd worden in een 
eigen gekozen administratie. Voor meer informatie over I&R 
www.lto.nl/onderwerpen/ir-paardenhouderij 

 
Liesbeth Prinsen-te Peele 

 
Terugblik ALV 2021 
Anders dan anders en beperkt tot alleen het formele deel is 
op 25 februari onze Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Ditmaal dus digitaal, omdat een fysieke bijeenkomst er nog 
niet in zit door alle COVID-19 beperkingen. Helaas werd deze 
bijeenkomst maar door een beperkt aantal leden gevolgd. Ik 
hoop bij een volgende ALV meer van u te mogen 
verwelkomen. 
 
Tijdens deze ALV is door de 4 gemeentelijke commissies een 
terugblik gehouden en een korte vooruitblik gegeven op 
zaken die de komende tijd op de agenda staan, zoals o.a. 
omgevingsvisies, diverse energie-initiatieven en natuurlijk de 
stikstof maatregelen / gebiedsaanpakken. 
Tevens is het financieel jaarverslag gepresenteerd en 
goedgekeurd. 
 
Reden dat de ALV door moest gaan waren de 
bestuurswisselingen welke een formele goedkeuring van de 
leden vereisen. Aftredend en herkiesbaar waren André 
Wikkerink en Pascal Klein Holkenborg. Beide mogen zij zich 
ook de komende 4 jaar weer inzetten voor uw belangen. 
Aftredend en niet herkiesbaar waren Michel Tiggeloven, 
Carla Schurink en Mark Ormel. Helaas was er voor Michel 
nog geen vervanger gevonden. Zodoende blijft hij nog 
meedraaien in het bestuur, maar is hij formeel wel alvast 
afgetreden.  
 

Carla en Mark nemen beide afscheid na 8 jaar bestuur LTO 
Oost-Achterhoek. Beide waren dus actief vanaf het begin van 
deze regio-indeling. Bijgevoegd leest u van beide nog de 
voorgedragen afscheidsrede. Bijzondere vermelding behoeft 
zeker de onderscheiding die Mark Ormel ontving voor zijn 
jarenlange inzet voor LTO o.a. als voorzitter voor deze regio. 
Hij ontving hiervoor de Zilveren Speld van LTO Noord. 
Voor Carla en Mark in de plaats zijn verkozen als nieuwe 
bestuursleden Mark Wenneger (Oost Gelre) en 
ondergetekende als voorzitter. 
Normaal gesproken is er bij de ALV ook plek voor een 
inhoudelijk, informatief onderwerp. Vanwege de digitale 
vorm, hebben we dat dit keer achterwege gelaten, wat niet 
betekent dat we dat op een later moment niet alsnog in zullen 
halen. 
 
Afhankelijk van de mogelijkheden willen we u graag op een 
later moment uitnodigen om dit in te halen. Heeft u ideeën of 
suggesties voor onderwerpen, dan hoor ik dat graag. 

Stefan te Selle 

 
Ontwikkelingen Misterweg 
Begin maart hebben we als commissie Winterswijk een 
overleg gehad met wethouder Klein Gunnewiek en een 
drietal ambtenaren van de gemeente Winterswijk omtrent de 
voorgenomen aanwijzing van 17 hectare landbouwgrond 
voor industrie aan de Misterweg. In dit gesprek heeft de 
gemeente toegelicht dat er behoefte is aan nieuw te 
ontwikkelen industrieterrein, omdat het huidige aanbod te 
beperkt is. Dat een gemeente industriegrond in haar 
portefeuille wil hebben om uit te kunnen geven om te blijven 
ontwikkelen begrijpen wij ook wel. Bij de afwegingen 
hieromtrent kunnen echter vraagtekens geplaatst worden. 
Andere locaties worden afgewimpeld als “te duur” , “niet goed 
bereikbaar” , “te veel weerstand” of “onlogisch”. Er zijn 
terreinen die nu zijn afgevallen waar men op termijn ook wat 
moet, dit vergeet men nu mee te nemen in de afweging. Dat 
wij vanuit de landbouw ook voor bepaalde locaties voor- of 
tegenargumenten hebben wordt niet gewogen, terwijl dat wel 
voor natuur of erfgoed geldt. Daarnaast heeft men het gehele 
thema stikstof niet meegenomen, er is zelfs niet eens aan 
gerekend! Men heeft enkel gekeken naar de absolute afstand 
tot de N2000 bij de keuze voor de locatie Misterweg. Met de 
actuele stikstofproblematiek waarin de uitstoot in alle 
sectoren niet mag toenemen is het onvoorstelbaar dat men 
hier niet over nagedacht heeft, laat staan dat een nieuw 
industrieterrein ontwikkelen wel mogelijk is met het huidige 
beleid. De genoemde punten hebben we ook benoemd in een 
stevige zienswijze welke is ingediend op het voorstel dat het 
college van B&W doet.  

Rudie te Selle 
 
Gesprek wethouders Oude IJsselstreek 
Op 21 april jl. vond er een gesprek plaats met wethouders Ria 
Ankersmit en Ben Hiddinga met ambtelijke ondersteuning 
van Richard Krabben. Dit gesprek vindt tweemaal per jaar 
plaats. Tijdens het gesprek hebben we gesproken over de 
stikstofcrisis, toekomstvisie (omgevingsvisie), VAB-beleid, 
OZB, Zwarte Veen, vitale ervenproject en vitaal platteland.  
 
Enkele onderwerpen wil ik graag iets verder toelichten. Het 
huidige VAB-beleid (voormalig agrarische bebouwing) is 

http://www.lto.nl/onderwerpen/ir-paardenhouderij
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enkele jaren geleden vastgesteld toen de vraag naar 
woonruimte aanzienlijk minder was dan nu. Wij hebben als 
LTO Oost Achterhoek aangegeven dat het huidige beleid niet 
altijd aansluit bij de huidige doelstellingen omtrent 
woonruimte. Wethouder Hiddinga heeft aangegeven dat men 
als gemeente ook heeft geconstateerd dat het huidige beleid 
positieve en negatieve neveneffecten heeft en dat er daarom 
voor de zomer een evaluatie plaatsvindt.  
 
Het vitale ervenproject draait om de zogenaamde 
“coachingsgesprekken”. In enkele andere gemeenten van 
onze afdeling zijn deze gesprekken al gevoerd. Deze 
gesprekken worden door onafhankelijke coaches afgenomen 
en het gesprek biedt ruimte om welk onderwerp dan ook te 
bespreken. Wij als LTO Oost Achterhoek hebben er bij de 
gemeente altijd op aangedrongen om dit project op te starten 
en financieel te ondersteunen.  
 
Het laatste onderwerp dat ik wil toelichten is de OZB. Dit is 
een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda. Omdat 
de agrarische sector veel vastgoed bezit waarbij een relatief 
lage omzet wordt gehaald betaalt de sector in verhouding 
veel OZB. We vragen regelmatig aandacht om te zorgen dat 
de OZB niet uit de pas loopt met buurgemeenten. Daarnaast 
hebben we aangegeven diverse signalen te krijgen dat de 
taxatie van woonruimte met agrarische bestemming veel te 
hoog is. Het advies hierbij is dat men bezwaar moet maken 
als men het niet eens is met de waardebepaling.  

Sander Fisser 
 
WCL in gesprek met gedeputeerde Drenth 
Afgelopen 24 maart heeft er een digitale ontmoeting 
plaatsgevonden georganiseerd vanuit het WCL waarin 
gedeputeerde Drenth aanwezig was om te spreken over de 
stikstof problematiek in de regio. Deze bijeenkomst was het 
antwoord op brieven richting de provincie vanuit het WCL en 
de oproep vanuit de regio voor de complexe situatie rondom 
Winterswijk. Voor de ruim 100 volgende kijkers heeft Drenth 
uitgelegd wat de huidige situatie is rondom stikstof en wat dat 
voor een gemeente als Winterswijk betekent.  
 
In het volgende vraaggesprek ging het vooral over de 
landbouw en natuur en welke afwegingen er gemaakt moeten 
worden. De prominente rol van de landbouw werd door 
Drenth onderstreept. Vanuit het WCL vragen we vooral om 
ruimte voor een meer eigen integrale aanpak en de 
samenwerking binnen het WCL hebben we op deze manier 
opnieuw laten zien. Daarnaast was het voor de meekijkende 
gemeenteraad en commissieleden goed om te horen uit de 
mond van Drenth welke keuzes er rond thema stikstof 
gemaakt moeten worden.  

Rudie te Selle 
 
Brief bestemmingsplan Gemeente Aalten 
Alle adressen in Aalten met een NB-of PAS-vergunning  
hebben een brief ontvangen van de gemeente over de 
Regeling Stikstof depositie in het bestemmingsplan. Wat 
betreft de privacy kan het eigenlijk niet zo zijn dat de 
gemeente maar zo alle vergunningsgegevens rondstuurt.  
 
De inhoud van de  brief is zeer complex en lastig te begrijpen. 
In het kort komt het er op neer dat er een nieuwe N-regeling 

in het bestemmingsplan moet komen, omdat de oude 
regeling is vernietigd door de RvS. Dit omdat er teveel latente 
stikstof ruimte zou zijn opgenomen voor diegene die een NB-
vergunning hebben gekregen in het PAS-tijdperk. Bij deze 
categorie boeren is voor het bestemmingsplan het 
daadwerkelijk gehouden aantal dieren leidend, welke moet 
blijken uit de fiscale boekhouding,  en zal eventuele latente 
ruimte geschrapt gaan worden. De meeste boeren in Aalten 
hebben een NB-vergunning van voor het PAS-tijdperk en 
zodoende blijft de vergunning voor deze groep intact inclusief 
de latente ruimte.  
 
Voor de boeren met een NB-vergunning uit het PAS-tijdperk 
ligt het dus iets anders. Een aantal boeren, waarvan op basis 
van de tabel van de gemeente onduidelijkheid was over de 
latente ruimte, hebben we persoonlijk benaderd. Daarbij zijn 
een paar duidelijke knelgevallen naar boven gekomen, waar 
het ook serieus pijn gaat doen. Deze bedrijven moeten grote 
dieraantallen inleveren. Op dit moment zijn we, evenals de 
eigen adviseurs van de desbetreffende bedrijven, nog bezig 
om te kijken hoe we dit recht kunnen trekken en de 
problemen opgelost kunnen worden. 
 
Daarnaast is er een officiële reactie naar de gemeente 
gegaan met als belangrijkste punten de schending van de 
privacy, de korte termijn waarop gereageerd moet worden en 
het feit dat het onacceptabel is dat boeren met een geldige 
vergunning dieraantallen moeten inleveren. 

André Ormel 
 
Werken aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek 
(WATEA)  
De gemeente Winterswijk is onlangs gestart met het project 
WATEA waarin keukentafel gesprekken centraal staan met 
de inwoners van het buitengebied. Ook de agrarische 
bedrijven krijgen in fases een uitnodiging om hieraan deel te 
nemen. Tijdens deze vertrouwelijke gespreken - welke door 
agrarische coaches worden uitgevoerd - kunnen 
verschillende thema’s worden besproken waar je mee te 
maken hebt. Bedrijfsontwikkelingen, energie, asbest, 
biodiversiteit, functie verandering, etc. Met andere woorden 
alles wat op en om de bedrijven speelt kan hier worden 
besproken. Doe er je voordeel mee om hieraan deel te 
nemen! De gespreken zijn vrijblijvend en niet verplicht, maar 
wij raden deelname aan. 

Rudie te Selle 
 
 
Afscheid voorzitter Mark Ormel 
Vanaf 1998 was je bestuurslid van de GLTO afdeling Aalten-
Dinxperlo. En na de fusie in 2013 werd je voorzitter van de 
afdeling LTO Oost-Achterhoek. En nu neem je afscheid.  
Afgelopen jaar zag jij Abraham en op het spandoek stond: 
Mark zegt nooit nee. Dat nooit nee zeggen slaat op je 
verschillende bestuursfuncties bij diverse verenigingen. Zelfs 
meerder bestuursfuncties tegelijkertijd combineer jij. Je 
begon bij de jongerenraad van ABC, gevolgd door Jong 
Gelre, de werktuigenvereniging, het waterschap, de 
oranjeverenging, de VVD, lid van de ledenraad van FF en 
voorzitter van het Jersey Stamboek. Verschillende 
verenigingen, maar het zelfde doel: het behartigen van de 
belangen van de leden.  
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Je gaat je verantwoordelijkheid niet uit de weg en bent bereid 
om de kar te trekken. Je gaat het overleg aan, zoekt de 
verbinding tussen de verschillende partijen en zoekt daarbij 
de nuance. Omdat je weet dat je hiermee het meeste kunt 
bereiken. Actievoeren met de trekker is niet jou ding. Maar 
staand op een platte wagen het woord doen op een volstaand 
provinciehuisplein met trekkers, dat is jou ding. 
Als voorzitter heb je gezorgd dat er een goede teamgeest 
heerst. Wij hebben je nooit uit de slof zien schieten of heel 
boos gezien. Je gaf aan geen nachtbraker te zijn, toch lukte 
het je niet vaak om de vergadering voor 22.30 uur te sluiten, 
dit omdat je iedereen zijn/haar verhaal wou laten doen. 
Afgelopen jaar hebben wij digitaal vergaderd. Ondanks dat 
we hierdoor toch konden overleggen, was dit niet jou ding. 
Omdat tijdens digitaal vergaderen het sociale stukje vooraf 
de vergadering minder tot niet kon worden uitgevoerd. Vaak 
vroeg je vooraf belangstellend hoe het thuis ging. Of miste je 
het stuk taart en de bitterballen? 
 
Vanwege je inzet en enorme staat van dienst in het 
behartigen van de belangen van niet alleen agrariërs, maar 
ook het algemeen belang, hebben wij de zilveren speld 
aangevraagd bij LTO in Zwolle. Deze aanvraag is 
goedgekeurd. Helaas kunnen wij de speld niet persoonlijk 
overhandigen en opspelden. Daarom zal Marie-Jose hem 
voor je opspelden. 
 
Mark, bedankt voor de prettige samenwerking en je inzet! 

 
Afscheid Carla Schurink – Berntsen 
Carla, vanaf 2013, bij de oprichting van LTO afdeling Oost 
Achterhoek, zat je in het bestuur. Tot 2021, acht jaar dus.  
 
Je zet je in waar nodig. De eerste jaren portefeuillehouder 
melkveehouderij. Ook met ledenbinding en ledenwerving heb 
je je altijd serieus bezig gehouden. De winter excursie was bij 
jou in goede handen. Ideeën, maar ook organisatie en 
uitvoering. 
 
Met gemeente Oost Gelre heb je goed contact. Nauwe 
banden met een wethouder. 
Carla hoef je niet na te bellen als er iets gebeuren moet, het 
wordt gewoon geregeld. 
Enthousiast, nuchter, weet wat er speelt in de omgeving. Kent 
veel mensen in Oost Gelre en omstreken. 
 
Carla, we zijn je veel dank verschuldigd voor het werk wat je 
hebt gedaan voor de LTO afdeling! Maar ook was je een 
plezierige collega, fijn om samen met jou in het bestuur te 
zitten. We hebben goede herinneringen aan de jaarlijkse 
etentjes met bestuur en partners. Als je bij Carla en Aloys aan 
tafel zit, is het altijd gezellig! 

 
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. 

 
Wij hopen dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt!  
                                                                                              
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 –Penningmeester.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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