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Het had een rustige zomer moeten zijn. Door velen van ons 
wordt het niet zo gevoeld. Het corona virus is nog steeds 
aanwezig. In het oosten van het land gelukkig minder dan in 
andere windstreken, maar de effecten voelen we hier ook. 
Behalve dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn, niet te 
veel mensen op een plek, geen kermissen en dorpsfeesten, 
geen volle terrassen op een mooie zomeravond, zijn de 
gevolgen voor onze bedrijven duidelijk voelbaar. In de 
varkenshouderij ging het dit voorjaar lang goed, maar nu 
China de import beperkt en er een aantal slachterijen 
gesloten waren, zijn de prijzen gekelderd.  
Stikstof blijft ons bezig houden. De door het ministerie 
voorgestelde eiwitmaatregel voor melkveebedrijven is nog 
steeds niet van de baan. Niet alleen de sector, maar ook 
Kamerleden, dierenartsen, en vele anderen protesteren, 
zonder resultaat. Collega belangengroepen gingen opnieuw 
protesteren, al dan niet met trekkers. LTO kiest er voor om 
toch vooral in gesprek te blijven met de beleidsmakers.  
Langzaam verschijnen de eerste contouren van Gelderse 
plannen omtrent stikstof, ook voor deelgebied Achterhoek. 
Zowel provinciaal als lokaal zijn onze LTO bestuursleden 
gesprekspartner.   
Mark Ormel 
 
 
 
Energietransitie gemeente Aalten 
Op 13 juli was de eerste bijeenkomst van de gemeente 
Aalten over de uitwerking van de energietransitie. Alle 
denkbare organisaties uit het buitengebied waren aanwezig, 
met dat verschil dat wij, als boeren en tuinders, ons 
inkomen verdienen met landbouwgrond.  
 
In 2030 willen de Achterhoekse gemeenten energieneutraal 
zijn.  Afgelopen jaar is het plan van Aanpak Duurzame 
Energie vastgesteld in Aalten. Hierin is vastgelegd hoe de 
energietransitie gerealiseerd moet worden. Onder andere 
via 12 windturbines, 41 ha zonnepanelen en meerdere 
biovergistingscentrales. Voor zonnepanelen is in het plan 
uitgegaan van 11 ha op daken en 30 ha op landbouwgrond. 
 

LTO is tegen aanleg van zonneparken op landbouwgrond. 
Volg het principe van de zonneladder, eerste de daken vol. 
Wij vinden dat de grond beschikbaar moet blijven voor de 
landbouw. Er komen genoeg eisen op ons af en dat gaat 
niet samen met het onttrekken van grond aan de landbouw. 
We hebben als LTO ons standpunt duidelijk gemaakt door 
in te spreken tijdens het ronde tafel gesprek over het Plan 
van Aanpak. Verschillende fracties hebben ons standpunt 
meegenomen naar de gemeenteraadsvergadering over het 
Plan van Aanpak Duurzame Energie. 
Op de bijeenkomst hebben we nogmaals duidelijk gemaakt, 
plaats geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. Van 
een aantal organisaties kregen we bijval. Op de bijeenkomst 
werd tot onze verbazing ook duidelijk dat getallen flexibel 
zijn. De benodigde hoeveelheid zonneparken in het plan is 
verdubbeld is naar 84 ha als er geen extra windmolens 
bijkomen. De gemeente wil in de loop van dit jaar gebieden 
aanwijzen waar zonneparken en windmolens zijn 
toegestaan. 
De ontwikkelingen in de rest van het land bieden wellicht 
ook  een oplossing. Inmiddels is in Friesland een verbod op 
zonneparken, Overijssel en Noord Brabant zijn hier ook mee 
bezig.  
Begin september hebben we een extra overleg met de 
verantwoordelijk Wethouder over dit onderwerp. 
Gerben Obbink 
 
 
Landschappelijke inpassing mini-windmolens 
In de gemeente Oost Gelre geldt al jaren de verplichting tot 
landschappelijke inpassing bij wijziging van het 
bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor de gemeente 
hierbij is: ‘voor wat hoort wat’ of in andere woorden: doordat 
een ondernemer gaat profiteren van zijn investering, moet 
er voor het landschap iets teruggedaan worden. 
Ondernemers worden hierdoor opgezadeld met aanzienlijke 
meerkosten, maar ze accepteren dit maar, omdat ze anders 
niet verder kunnen met hun plannen.  
 
In Oost Gelre zijn er ook ondernemers dit plannen hebben 
om mini-windmolens te plaatsen. Dit past prima bij de 
doelstelling van de gemeente om energie-neutraal te 
worden. Je zou verwachten dat de gemeente deze 
ondernemers met open armen ontvangt en haar best doet 
om deze duurzame plannen te realiseren. Helaas is de 
praktijk anders: ook bij deze ontwikkeling eist de gemeente 
landschappelijke inpassing. 
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Als LTO storen we ons erg aan deze houding van de 
gemeente. Voor het probleem met de landschappelijke 
inpassing bij windmolens hebben we een suggestie gedaan: 
Geef een ruimere uitleg aan het principe ‘voor wat hoort wat’ 
en beschouw het investeren in duurzame energieopwekking 
ook als tegenprestatie voor het landschap. Dit levert voor 
alle partijen een win-win situatie op. Dit voorstel hebben we 
in mei per brief kenbaar gemaakt aan het college en de 
raad. Tot op heden hebben we niet vernomen dat de 
politieke partijen hiermee aan de slag gaan. We hopen dat 
de ondernemers met plannen voor mini-windmolens niet 
dusdanig gedemotiveerd raken dat zij van de plannen 
afzien. 
Luc Ratering, LTO commissie Oost Gelre 
 
 
 
Ingediende zienswijzen gemeente Winterswijk 
Begin juni zijn er 2 zienswijzen ingediend op beleidsstukken 
van de gemeente Winterswijk. De eerste zienswijze die 
ingediend is was op de beleidsvisie landschap en 
biodiversiteit. Dit stuk hadden we afgelopen voorjaar al als 
concept ingezien en van een reactie voorzien. Vervolgens 
hebben we hierover een gesprek gehad met de wethouder 
en de beleidsambtenaren. Op het definitieve  beleidsstuk 
hebben we nu een zienswijze ingediend om nogmaals onze 
punten te benadrukken. Nadruk lag vooral op geen 
bovenwettelijke maatregelen op lokaal niveau, de gevolgen 
van ecologisch beheer van bermen, juist gebruik van 
chemie en de verdere druk op de landbouwgrond. In totaal 
zijn er een 13 tal punten aangehaald waarop we onze visie 
hebben gegeven. Daarnaast heeft men de beleidsregels 
rondom archeologie geactualiseerd. Wat er veranderd is, is 
slecht te achterhalen. Daarom hebben de reactie 
omgedraaid en gevraagd om vrijstelling van de 
beleidsregels voor normale agrarische bedrijfsvoering. Op 
beide zienswijzen is vooralsnog geen reactie ontvangen. 
 
Ook voor het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
zonneveld Masterveldweg hebben we een zienswijze 
ingediend. Hierin hebben we in algemene zin uiteengezet 
wat onze bezwaren zijn bij zonneparken. Tevens zijn we 
met de andere belangbehartigers uit het buitengebied, OBW 
en BSV, in een traject om het lokaal eigendom van 
zonneparken te versterken. De gemeente gaat hier namelijk 
veel te gemakkelijk mee om in onze ogen door daar 
nagenoeg geen harde voorwaarden aan te stellen. Voor ons 
blijft echter het uitgangspunt geen panelen op 
landbouwgrond, maar als ze komen liever met lokaal 
eigendom en inspraak, vandaar de samenwerking. 
Rudie te Selle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionale stikstof ontwikkelingen 
De aanpak van de stikstof problematiek voor de Achterhoek  
beperkt zich momenteel tot de organisatie en verkenning. 
Onlangs is bekend geworden dat wethouder Ted Kok van 
de gemeente Aalten op bestuurlijk vlak verantwoordelijk 
voor de Achterhoekse stikstof aanpak . Een andere 
ontwikkeling is dat men vanuit de gemeente Winterswijk een 
pleidooi heeft geschreven voor een eigen stikstof aanpak, 
een aanpak voor een vitaal buitengebied breder dan alleen 
stikstof. Reden voor een eigen aanpak is dat de landelijke 
maatregelen in Winterswijk in de regel zwaarder/anders 
uitpakken. Dit pleidooi is opgesteld met de partijen die in 
Winterswijk met de stikstofproblematiek te maken hebben, 
de stikstof werkgroep. Binnenkort nog met het college van 
B&W om tafel, aangezien ons vertrouwen in het 
Winterswijks college een deuk opliep na een voor ons 
onbegrijpelijke aanpassing in dit pleidooi, nadat het 
goedgekeurd was door de stikstof werkgroep. Dit pleidooi is 
besproken met gedeputeerde Drenth door burgermeester 
en wethouder. Deze begrijpt de zorgen en het pleidooi, 
maar heeft vooralsnog geen toezeggingen kunnen doen. 
 
Vanuit de provincie is er een concept uitvoeringsagenda 
opgesteld voor de Gelderse stikstof maatregelen voor de  
Veluwe, Rijntakken en de Achterhoek. De kijk die men op 
de Achterhoek heeft zijn een grondgebonden 
melkveehouderij (extensivering) en een verdere 
verduurzaming van de varkenshouderij. Wat opvalt is dat 
men voor de veehouderij in zijn algemeen al maatregelen 
klaar heeft liggen, terwijl men voor industrie, bouw en 
mobiliteit nog de nodige inventarisatie moet doen. Voor de 
N2000 gebieden worden de voorlopige  beheersplannen 
nog uitgevoerd, in 2022 worden deze geactualiseerd. Wil 
deze uitvoeringsagenda ook definitief worden dan zal men 
op provinciaal niveau ook tot een akkoord moeten komen 
met de betrokken partijen. Mochten er verder aanleiding zijn 
voor actuele ontwikkelingen, dan zullen we de leden o.a. o 
de hoogte houden in de groepsapps. 
Rudie te Selle 
 
 
Plussenbeleid Oost Gelre 
In maart 2017 is het Gelderse Plussenbeleid in werking 
getreden via de provinciale omgevingsverordening. Dit 
beleid is bedoeld voor niet-grondgebonden veehouderijen 
die onder voorwaarden de ruimte krijgen om hun bedrijf te 
ontwikkelen. De veehouder moet aanvullende maatregelen 
treffen op het gebied van dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit 
en/of milieu. En dit alles in dialoog met de omgeving. 
 
Afgelopen jaar is de gemeente Oost Gelre bezig geweest 
om deze provinciale verordening door te vertalen naar 
gemeentelijke beleidsregels. Hiervoor is er in 2019 overleg 
geweest met diverse externe organisaties, zoals de 
dorpsbelangenverenigingen, het waterschap, agrarisch 
adviseurs en natuurlijk LTO. 
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Op hoofdlijnen konden wij ons vinden in het ontwerp-
plussenbeleid zoals de gemeente deze in februari dit jaar 
presenteerde. Op 11 februari ging de gemeenteraad 
akkoord met het plussenbeleid. Enkele politieke partijen 
grepen tijdens deze vergadering de kans aan om al hun 
vooroordelen tegen de veehouderij kenbaar maken. 
Gelukkig zagen de coalitiepartijen de voordelen van dit 
beleid in, waarmee voorkomen wordt dat bedrijven op slot 
gezet worden en waardoor diverse plussen behaald worden 
voor landschap en maatschappij. 
 
Met dit nieuw vastgestelde beleid zou je verwachten dat 
bedrijven hier weer mee verder kunnen. In de praktijk blijkt 
dit niet het geval te zijn. Van één ondernemer ontvingen wij 
het bericht dat hij zich helemaal niet kan ontwikkelen 
conform het vastgestelde beleid. De uitleg van de gemeente 
is hierbij dat het plussenbeleid toch ‘anders bedoeld is’. Wij 
vinden deze gang van zaken erg vreemd. Als er meer 
ondernemers zijn die hier problemen mee ondervinden dan 
horen wij dit graag. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met alle 
meldingen om. 
Luc Ratering – LTO commissie Oost Gelre 

 
Zonneparken Zwolle in de gemeente Oost Gelre. 
De Achterhoekse gemeenten hebben het akkoord van 
Groenlo ondertekend waarin is vastgelegd dat de  
gemeenten ernaar streven om in 2030 energieneutraal te 
zijn. Gemeente Oost Gelre heeft ervoor gekozen om zon op 
land te faseren: de gemeente wil eerst met 15 ha.  in de  
eerste ronde aan de slag, hiervan maakt het plan 
Hegemansweg onderdeel uit. Een ander plan dat klaar ligt is 
naast de Klootschietersbaan aan de Berkenhofweg.  In 
bijeenkomsten  met burgers (waaronder de PETZ = 
Positieve Energie Transitie Zwolle) en belangenorganisaties 
over het beleid voor grootschalige opwek is er een discussie 
gevoerd over zonneparken op landbouwgrond. Bijna de hele 
Zwolse bevolking is er op tegen maar natuurlijk ook LTO. 
Wij vinden dat de Zonneladder actief moet worden 
toegepast: eerst zonnepanelen op daken en op niet 
agrarische gronden; als er daarna nog wat nodig is pas 
uitwijken naar landbouwgrond. 
 
Ook speelt in dit gebied mee dat in een omtrek van nog 
geen 3 kilometer 6 á 7 zonneparken zijn gepland. Daarbij 
gaan  we wel de gemeentegrens over met Berkelland.  
 
In Zwolle zijn veel actieve agrariërs die een opvolger 
hebben en vooruit willen met hun bedrijf. 
Een zonnepark werkt prijsopdrijvend. De landbouw staat 
voor grote opgaves: kringlooplandbouw, 
duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, weidegang en de 
stikstofproblematiek. 
 
Veel agrariërs doen mee met de VKA dit om zorgzaam met 
de bodem om te gaan. Maar na 25 jaar zonnepark heeft de 
bodem weinig licht, lucht en water ontvangen en is het 
bodemleven drastisch verslechterd. 
 

En waarom altijd landbouwgrond? Deze vierkante meters 
zijn het goedkoopst als je dat vergelijkt met industriegrond 
en bouwgrond. In de tijd voor ons is het beleid R.O. gebruikt 
om te voorkomen dat boerenland lukraak wordt volgebouwd 
met huizen, fabriekjes, schuren ect. . R.O. is ervoor om te 
zorgen dat het landschap fraai en evenwichtig blijft. 
En nu  lijkt R.O. opeens niet belangrijk! 
 
De nieuwe landschapselementen die worden aangeplant bij 
de  aanleg van het zonnepark Hegemansweg worden na 25 
jaar niet verwijderd. LTO is hier fel op tegen.  Na 25 jaar 
zonnepanelen weg maar ook beplanting weg.  Deze 
volwassen aanplant mag in de toekomst geen beperkingen 
opleveren. De gemeente geeft aan dat deze wens niet 
aansluit bij het beleid van de gemeente. De gemeente wil de 
elementen juist als blijvende natuur vastleggen.  
  
Door de gemeente Oost Gelre is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van het gebruik van niet agrarische gronden 
zoals retentiegebieden, parkeerterreinen en op- en afritten 
autoweg enz. .  De gemeente en het Waterschap voeren 
gesprekken over de retentiegebieden. 
 
LTO maar ook de gemeente Oost Gelre kunnen  zich wel 
vinden in het beleid voor ‘Zon op erf’. Met dit beleid kan een 
agrarisch ondernemer zijn schuren slopen en op deze grond 
tot 2 ha. zonnepanelen plaatsen. 
LTO heeft  de laatste 2,5 jaar al heel veel gedaan om 
zonneparken te weren. Onze inzet is begonnen met een 
brief  naar de Raad en het  College van B&W..  Bij het 
eerste initiatief in Lievelde hebben wij alle middelen 
aangegrepen. Zienswijze,  bezwaren indienen, advocaat 
ingeschakeld. Zelfs  naar de Raad van State.  
 
Zowel LTO als de PETZ  hebben met de politiek en de 
initiatiefnemers gesproken maar toch heeft de  gemeente-
raad van Oost Gelre  in de vergadering van 7 juli jl. besloten 
n.a.v.  de aanvraag Omgevingsvergunning Hegemansweg 
een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Nu ligt het zes weken ter inzage tot en met 27 augustus en 
kan in deze periode  een zienswijze worden ingediend. In 
oktober wordt het ontwerp Omgevingsvergunning behan-
deld in de raadscommissie en de gemeenteraad. LTO  dient 
een zienswijze in. 
Carla Schurink-Berntsen 
 
 
Gesprek wethouder Oude IJsselstreek 
Op 25 juni jl. heeft het halfjaarlijkse gesprek plaatsgevonden 
met Wethouder Ankersmit van de gemeente Oude IJssel-
streek. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen, 
omgevingsvisie, landschapsvisie, plussenbeleid, OZB, vitaal 
platteland en ook is er gesproken over de actualiteiten 
vanuit de verschillende landbouwsectoren. We kijken terug 
op een goed gesprek en hebben op een aantal punten onze 
input kunnen geven, daarnaast zijn we uitgenodigd om deel 
te nemen in het visietraject “vitaal platteland”. De komende 
jaren zullen er veel onderwerpen op ons af blijven komen 
als landbouw, zaak is dan om op tijd met de betrokken 
partijen om tafel te zitten en mee te denken over het te 
vormen beleid.   
Sander Fisser 
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LTO Noord Informatiecentrum  
Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken via:  
T 088-888 66 66 (optie 2) of per mail op  

E info@ltonoord.nl. 
 
 
 

Bestuursleden LTO Oost Achterhoek  
Mark Ormel – Voorzitter   M 06-13 42 87 76  
Jennifer de Jong – Secretaris  M 06-12 12 31 77 
Liesbeth Prinsen-te Peele – Penningmeester.. 

M 06-22 75 46 02 
Sander Fisser    M 06-48 07 19 40  
Pascal Klein Holkenborg   M 06-46 54 66 78  
Gerben Obbink   M 06-20 90 50 48  
Rudie te Selle   M 06-12 08 20 19  
Carla Schurink-Berntsen   T 0544-46 15 93  
Michel Tiggeloven    M  06-12 28 72 03 
André Wikkerink    M 06-13 44 54 54 
André Ormel   M  06-30 56 53 11 
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