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Wat een jaar 
Het jaar 2020 nadert z’n einde. Het jaar van het coronavirus. 
Wederom een jaar van droogte. Daarmee een jaar met veel 
impact voor onze boerenbedrijven. Prijzen zijn voor sommige 
sectoren dramatisch, andere hobbelen gewoon door. Degene 
met een winkel aan huis profiteert zelfs van de situatie. 
 
Als LTO afdeling hebben we sinds maart geen enkele 
bijeenkomst of excursie voor leden kunnen organiseren. We 
hebben gekozen er iets anders voor terug te doen. Op het 
moment dat u dit leest hebben de bedrijfsleden een rollade 
ontvangen van de LTO afdeling. Dit om hen een hart onder 
de riem te steken en natuurlijk omdat het gewoon lekker is! 
 
Bestuursvergaderingen en overleg met wethouders of 
ambtenaren zijn bijna allemaal digitaal, via een beeldscherm 
met elkaar overleggen. Handig dat het kan, maar elkaar echt 
ontmoeten is leuker en praat makkelijker. Ik hoop dat we ooit 
weer teug kunnen naar het oude, en elkaar de hand kunnen 
schudden bij een ontmoeting. 
 
Zoals u van ons gewend bent, geven we in de december-
nieuwsbrief een overzicht van waar we ons als LTO afdeling 
Oost Achterhoek het afgelopen jaar mee bezig gehouden 
hebben.  
 
De feestdagen zullen anders zijn, minder gasten over de 
vloer maar hopelijk niet minder gezellig. Carbid knallen mag 
nog wel zoals het er nu naar uit ziet. Voor veel (jongere) leden 
van ons een leuke traditie. Ik wens iedereen heel goede 
feestdagen en een gezond en succesvol nieuw jaar. Wees 
voorzichtig met het virus en met carbid! 

Mark Ormel 
 
Nieuwe voorzitter 
Onze huidige voorzitter Mark Ormel is bezig met zijn laatste 
jaar en zal op de Algemene Ledenvergadering (ALV) deze 
winter aftreden. De afgelopen tijd heeft het bestuur naar een 
opvolger gezocht. We zijn verheugd om te kunnen vermelden 
dat we deze gevonden hebben in de persoon van Stefan te 
Selle uit Winterswijk.  
Het bestuur zal Stefan voordragen als kandidaat. Leden 
kunnen tegenkandidaten voordragen. De leden zullen tijdens 
de ALV hierover kunnen stemmen. Dit alles zal in de 
uitnodiging voor de ALV die u te zijner tijd ontvangt, uitgelegd 
worden.  
Hiernaast zal Stefan zich alvast aan u voorstellen. 

Het bestuur 
 
 

Even voorstellen, kandidaat 
voorzitter Stefan te Selle 
Een uitgebreidere kennismaking en 
motivatie volgt op een later tijdstip, 
maar hierbij alvast een beknopte ‘wie 
ben ik’. 
Stefan te Selle, 37 jaar, getrouwd met 
Marije en woonachtig in Winterswijk. 
Opgegroeid op het melkveebedrijf 
van mijn ouders, welke nu wordt 
gerund door mijn broer. 

Sinds 2014 zelf ook melkveehouder in maatschap met 
derden, de familie Te Brummelstroete. Samen runnen wij 
Melkveebedrijf Jageweg in Winterswijk Huppel met circa 110 
koeien en 65 stuks jongvee. 
Na een aantal jaren bij Rabobank en Agrifirm te hebben 
gewerkt ben ik nu volledig werkzaam op het bedrijf, met 
daarnaast bestuurlijk werk voor Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek (VKA) en Fokveedag Oost-Gelderland. 
Ik hoop u allen te kunnen ontmoeten op onze eerstvolgende 
ledenvergadering. 
Voor nu wens ik u mooie feestdagen en een gezond en 
succesvol 2021! 

Stefan te Selle 
 
Groenbemester inwerken 
Groenbemesters worden in het voorjaar vernietigd en 
ondergewerkt zodat uw bouwland klaar is voor de nieuwe 
teelt. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van glyfosaat (Round Up) om de groenbemester af te doden. 
Er komt steeds meer kritiek van burgers en buitenlui op deze 
methode en de gele percelen die soms wekenlang in het 
voorjaar te zien zijn.  
Laten we als landbouw zorgen dat we ons krediet niet 
verspelen door de gele velden. Daarom roepen wij u op om 
terughoudend te zijn met het gebruik van glyfosaat op 
groenbemesters. Ga na of mechanisch onderwerken ook 
kan. Indien u er wel voor kiest om de groenbemester dood te 
spuiten, werk het gewas dan zo snel mogelijk in. Dit kan, 
afhankelijk van de temperatuur, al vanaf een week.  

Het bestuur 
 
Stikstof in Gelderland 
Ruim een jaar geleden stond het marktplein in Arnhem, voor 
het Provinciehuis, vol met trekkers en met boeren. Doel was 
om de Provincie ervan te overtuigen dat het beleid over 
stikstof anders moest, minder verstrekkend en beter 
aansluitend bij het landelijk beleid. Gedeputeerde Drenth 
deed op die dag de toezegging dat hij in overleg wilde met de 
landbouw. 
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Sinds afgelopen winter is er regelmatig overleg tussen de 
Provincie en het Gelders Landbouw Collectief: LTO, GAJK, 
NMV, POV, Agractie, NVP,  Netwerk Grondig, Glastuinbouw 
Gelderland. Recentelijk is ook FDF bij dit collectief 
aangesloten. Vanuit onze LTO afdeling zijn Rudie te Selle en 
ondergetekende aangesloten bij deze groep. Met de 
Provincie wordt gesproken over hoe de stikstofproblematiek 
moet worden aangepakt. Er zijn plannen om in drie delen van 
Gelderland een Gebiedsgerichte Alliantie te vormen waarin 
door verschillende partijen wordt samengewerkt.  
 
Wij zijn blij dat de Provincie terughoudend is met het extern 
salderen van stikstof. In Gelderland is dit tot nu toe alleen 
mogelijk in de vorm van lease. De landbouw vindt dat er eerst 
een oplossing moet komen voor de PAS melders en bedrijven 
zonder geldige NB vergunning. Het Rijk wil dit op het bord 
van de Provincies leggen, ondanks eerdere toezeggingen 
van de minister dat ze dit zelf regelt. We hebben de Provincie 
aan onze zijde inzake de lobby hiervoor. We zijn erg 
ontstemd over het reduceren van stikstof tot aan de kritische 
depositie waarde (KDW) per Natura2000 gebied. Dit is 
namelijk een onhaalbare norm.  
 
Als Gelders Landbouw Collectief vinden we dat we goed 
contact met de Provincie hebben en dat de Provincie op een 
correcte manier in de wedstrijd zit. Onlangs is er door het 
Collectief een brief opgesteld waarin we stellen dat we alleen 
verder gaan in het proces als aan onze eisen voor onder 
andere de PAS melders wordt voldaan en er afstand wordt 
genomen van de KDW.  
 
Ruim twee weken geleden kwamen enkele Gelderse boeren 
met het plan om opnieuw bij het Provinciehuis te gaan 
demonstreren omdat veel boeren zorgen hebben over de 
situatie. Het Gelders Landbouw Collectief zat eigenlijk niet op 
zo’n demonstratie te wachten, juist omdat we goed overleg 
hebben met de Provincie. In overleg met de organiserende 
boeren is besloten om de demonstratie niet tegen te houden 
en er ook aan mee te werken, onder voorwaarde dat Arnhem 
niet platgelegd zou worden door trekkers. De demonstatie, 
met een kleine opkomst, is goed verlopen met toespraken 
vanuit het Gelders Landbouw Collectief en van gedeputeerde 
Drenth . 

Mark Ormel 
 
Stikstof motie breed gedragen! 
Afgelopen maand is er actief gelobbyd bij de Winterswijkse 
politieke partijen, om de gevolgen in kaart te brengen van de 
wet “Stikstofreductie en Natuurherstel” voor de Winterswijkse 
ondernemers. Deze wet zet Oost Achterhoek op slot, 
wanneer de stikstof uitstoot omlaag moet om de kritische 
depositie waarde te benaderen. Dit betekent dat er geen 
enkele nieuwe activiteit meer vergund kan worden waarbij 
stikstof uitgestoten wordt. Tel daarbij de grote 
achtergronddepositie vanuit het buitenland op (dit is depositie 
uit Duitsland en de luchtvaart boven de 900 meter). Een 
onmogelijk opgave! Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit het 
WCL een brief is opgesteld waarin deze zorgen zijn geuit en 
waarin gevraagd wordt om ruimte voor oplossingen. Deze 
brief is verstuurd naar de provincie en het ministerie van LNV.  
In de gemeenteraad is er een breed gedragen motie 
aangenomen (slechts 1 stem tegen), waarin het college wordt 

opgeroepen om actief deze problemen aan te kaarten bij de 
landelijke politiek en de verantwoordelijke minister van LNV. 
Dit is voor dit moment ook het meeste wat de lokale politiek 
kan doen. Om dit te ondersteunen hebben we besloten om 
met de Winterswijkse ondernemers dit positieve signaal 
kracht bij te zetten d.m.v. een ludieke optocht op 
donderdagavond 26 november. Overweldigend was de 
animo en de optocht met materieel uit de landbouw, bouw, 
infra en industrie was lang met naar schatting 350 tot 400 
voertuigen. Met een podium op de volgestroomde markt is de 
situatie voor het publiek toegelicht. Dit zorgde alleen maar 
voor meer draagvlak, want nadien spraken ook de lokale 
horeca en de winkeliersvereniging ABH City hun steun en 
zorgen uit. 

Rudie te Selle 
 
Toekomst van alle bedrijvigheid in de grensregio staat 
op het spel, ook in Aalten 
Onder deze titel hebben wij alle politieke partijen in de 
Aaltense gemeenteraad benaderd met een document 
betreffende de nieuwe stikstofwet. In dit document staat het 
een en ander uitgelegd over de nieuwe stikstofwet en de 
onhaalbare doelen die daarin worden gesteld. Dit geheel is 
onderbouwd met cijfers uit het Aerius-model. Ook de andere 
gemeentes in ons “werkgebied” zijn benaderd met hetzelfde 
document. 
Kort gezegd komt het erop neer dat wij de gemeenteraad 
vragen om, via de Provincie, het probleem van de onhaalbare 
doelen, kenbaar te maken in Den Haag en samen op te 
trekken voor een krachtiger geluid. 
Een aantal politieke partijen in Aalten heeft in samenwerking 
met partijen in andere Achterhoekse gemeenten, een 
brandbrief naar Den Haag gestuurd met het verzoek om 
tegen deze wet te stemmen en het gebiedsproces voortgang 
te laten vinden. 
Op het moment van schrijven hebben een aantal politieke 
partijen in Aalten gezamenlijk overleg  om te kijken wat ze als 
gemeente kunnen doen richting het Rijk en om samen met 
Winterswijk op te trekken. In Winterswijk is inmiddels een 
motie aangenomen om minister Schouten naar Winterswijk 
te halen en het probleem bij haar persoonlijk onder de 
aandacht te brengen.  
Daarnaast zijn ook de landelijke 
landbouwvertegenwoordigers van de diverse politieke 
partijen door LTO benaderd. 
Op alle mogelijke manieren zijn we dus bezig geweest om in 
ieder geval haalbare doelen te krijgen in de stikstofwet. 

Andre Ormel 
 
CBTB-gelden Aalten 
Zoals jullie allen weten is LTO-Oost Achterhoek ontstaan uit 
diverse fusies. Een van de voormalige fusies partners, te 
weten de Aaltense CBTB, heeft destijds een flinke som geld 
overgehouden aan de verkoop van de voormalige 
landbouwschool in Aalten. Dit geld is altijd “gelabeled” als 
Aaltens geld tijdens de fusies, met als doel dit beschikbaar te 
houden voor de Aaltense leden. In totaal gaat om 44000 euro 
op de spaarrekening en 48000 euro, nominale waarde, 
rabobank certificaten. 
Als commissie Aalten hebben we, samen met enkele 
Aaltense leden, een bestedingsdoel bedacht voor dit geld, 
welke door het bestuur van LTO-Oost Achterhoek is goed 
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gekeurd. Kern van het project is dat we de toekomstige 
generatie boeren uit de gemeente Aalten willen 
ondersteunen. 
Het is onze bedoeling om de rabo-certificaten beschikbaar te 
stellen aan LTO-Oost Achterhoek. Het geld op de 
spaarrekening komt ten goede aan de Aaltense leden. 
Aaltense leden kunnen op de volgende twee manieren geld 
krijgen uit deze pot. 
 

1) Bij het behalen van een trekkerrijbewijs 250 euro 
2) Bij bedrijfsovername 1000 euro 

 
Voor beide opties geldt, dat je woonachtig moet zijn in de 
gemeente Aalten en lid moet zijn van LTO en dat je na 
overleggen van de rekening dit bedrag kunt krijgen. Het 
project start op 1 januari 2021. 
Voor de afhandeling hiervan kun je je melden bij onze 
penningmeester, Liesbeth Prinsen-te Peele. 
Voor de contactgegevens zie einde van deze nieuwsbrief 

André Ormel 
 
Beroepschrift omgevingsvergunning zonnepark 
Masterveldweg 
Half november is bij de rechtbank in Arnhem beroep 
aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor het 61 
hectare grote zonnepark aan de Masterveldweg. Door GVK 
advocaten is een beroepschrift opgesteld waarin onze 
bezwaren zijn opgenomen. Deze hadden we in onze 
zienswijze richting de gemeente al opgesteld, echter werden 
deze niet gehoord. In overleg met de advocaat is besloten om 
in beroep te gaan omdat het Winterswijkse beleid voor 
zonneparken vooringenomen is voor realisatie op 
landbouwgrond. De zonnelader wordt niet gehanteerd en 
alternatieven zijn zeer summier onderzocht. Ook 
planologisch klopt de vergunning niet helemaal en 
argumenten rondom biodiversiteit en de klimaatdoelen van 
Parijs zijn uit de lucht gegrepen. We wachten voorlopig af hoe 
dit traject zich verder ontwikkelt! 

Rudie te Selle 
 
Aankondiging Ledenbijeenkomsten 
Vanwege de coronacrisis zijn alle bijeenkomsten tot nader 
order afgelast. 
 
Aanmelden WhatsApp-groepen 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de gemeentelijke 
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  
Carla Schurink (06-36436781) 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  
Mark Ormel – Voorzitter ................................T 06-13428776 
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 
Carla Schurink-Berntsen ...............................T 0544-461593 
Michel Tiggeloven ..........................................T 06-12287203 
André Wikkerink ............................................T 06-13445454 
André Ormel…………………………………….T 06-30565311  

mailto:info@oost-achterhoek.ltonoord.nl
mailto:info@oost-achterhoek.ltonoord.nl
mailto:info@ltonoord.nl
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Belangenbehartiging LTO Oost Achterhoek 2020 
 
Oost Achterhoek algemeen 

• In de Regionale Energie Strategie is door ons bestuur 

gepleit om terughoudend om te gaan met het inzetten 

van landbouwgrond voor zonneparken. 

• Er is een ledenavond georganiseerd samen met de 

politie over ondermijning op het platteland. 

• Tegen het bestemmingsplan van een zonnepark in 

Oost Gelre is door de afdeling bezwaar ingediend bij de 

Raad van State. 

• Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) project 

rondom Aaltense Goor Zwarte Veen opgestart. 

• DAW project in Vragender Lievelde wordt op dit 

moment formeel afgerond, er blijft een samenwerking 

tussen boeren in het gebied en het Waterschap voor 

watermaatregelen. 

• Onze voorzitter heeft als lid van de Ledenraad van LTO 

Nederland mee mogen stemmen voor Sjaak van der 

Tak als nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Erg blij 

mee, deze man komt op voor onze organisatie en voor 

onze leden! 

• Regelmatig overleg over Gelders Maatregelen Stikstof 

in het Gelderse collectief. 

• Op de Koersnotitie Gelderse Landbouw is niet alleen 

door LTO Regio Oost, maar ook door de afdeling een 

reactie gegeven. 

• Over de Kritische Depositie Waarden voor Natura2000 

gebieden is bij de gemeenten gelobbyd zodat 

gemeenten ook een signaal afgeven naar Den Haag 

hierover. 
 
Aalten 

• Gesprek met Aaltense politieke partijen, 29 februari zijn 
we in gesprek geweest met de Progessieve Partij 
Aalten-Dinxperlo. Zodra het i.v.m. corona weer 
mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen gaan we hier 
mee verder. 

• Energietransitie in Aalten, een lopend dossier waar wij 
als LTO bovenop zitten door het bijwonen van 
bijeenkomsten en ons te laten horen indien nodig. 

• Afvaardiging vanuit LTO in het DB van het SAAP. 

• Indienen van een zienswijze op het concept 
“Uitnodigingskader Zon en Wind”. Een heel belangrijk 
punt, geen zonneparken op kostbare landbouwgrond. 
Volg het principe van de zonneladder. 

• Halfjaarlijks overleg met Wethouders en ambtenaren 
over actuele onderwerpen. 

• Huiskamerbijeenkomsten in januari en februari, dit jaar 
in IJzerlo en de Haart/Heurne. Voordeel van deze 
bijeenkomsten is dat iedereen zijn mening kan geven 
en vragen stellen. 

• Veel contact met het AJK. 

• Het jaarlijkse scholenproject om de groepen 7 en 8 van 
de basisscholen te laten zien wat er gebeurd op een 
boerderij is uitgesteld i.v.m. corona. 

• Benaderen van alle politieke partijen in Aalten om zich 
sterk te maken voor de actie: Oproep trek aan de bel in 
het belang van de grensregio! Stikstofdoelen zijn niet 

realistisch! Aalten heeft zich aangesloten bij de 
omliggende gemeenten en heeft de landelijke politici 
benaderd. 

• Betrokken bij het DAW project Waterwijs Boeren 
Dinxperlo, binnen dit project worden verschillende 
ideeën uitgewerkt zoals druppelirrigatie, plaatsen van 
boerenstuwtjes en verschillende manieren van 
mesttoediening. 

• Overleg met politieke partijen in Aalten om het college 
van B&W op te roepen zich aan te sluiten bij 
Winterswijk waar een motie is aangenomen om 
minister Schouten naar de Achterhoek te halen in 
verband met de onrealistische stikstof doelstellingen. 

 
Oude IJsselstreek 

• Landschapsvisie  
Het afgelopen jaar hebben we u al meerdere malen 
bijgepraat over de landschapsvisie van de gemeente 
Oude IJsselstreek, een traject waar we vanaf het 
begin af aan hebben deelgenomen in een 
klankbordgroep. De samenstelling van deze 
klankbordgroep is zeer divers, dat betekent dat de 
opmerkingen en aanvullingen werkelijk alle kanten op 
gaan. Wij als agrarische belangenbehartiger hebben 
ook diverse malen onze inbreng gedaan, echter heeft 
dit niet tot het gewenste resultaat geleidt. Daarom 
hebben wij tijdens de raadscommissie op 14 oktober 
ingesproken om onze zorgen te uiten en aan te 
dragen dat wij  nogmaals met de wethouder en 
betrokken ambtenaren het gesprek aan willen gaan 
om zo tot een gedragen landschapsvisie te komen.  

• Toekomstvisie  
Naast de landschapsvisie is op 25 november jl. de 
toekomstvisie van de gemeente Oude IJsselstreek ter 
inzage gelegd. Verschil in deze is dat wij als LTO 
Noord Oost Achterhoek niet gehoord zijn tijdens het 
tot stand komen van deze visie. Op moment van 
schrijven vindt er overleg plaats over welke punten we 
in onze zienswijze willen verwerken. Wordt vervolgd.  

• Plattelandsraad  
Zoals u wellicht weet heeft LTO Noord Oost 
Achterhoek zitting in de plattelandsraad van de 
gemeente Oude IJsselstreek. In het 20 jarig bestaan 
van dit platform is er een aantal keren discussie 
geweest over de rol en taken van de plattelandsraad. 
In de kern is de plattelandsraad opgericht om met alle 
partijen die betrokken zijn bij het buitengebied 
onderwerpen te bespreken met wederzijds respect 
voor elkaars standpunten, daarnaast organiseert de 
plattelandsraad allerlei bijeenkomsten om inwoners 
van de gemeente meer te betrekken bij de 
onderwerpen die spelen in het buitengebied. Sinds de 
discussie over de zonneparken wijkt het dagelijks 
bestuur van de plattelandsraad, in onze ogen, steeds 
meer af van de rol die men van oudsher heeft en 
beweegt zij meer richt belangenbehartiger. Deze 
ontwikkeling heeft ons doen besluiten om uit de 
plattelandsraad te stappen. 

• Brandputten 
Ook dit jaar was het weer droog en werd er waar 
mogelijk volop beregend, net zoals vorig jaar. Wij 
hebben destijds bij de gemeente de vraag neergelegd 
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of er een mogelijkheid was om eventueel brandputten 
te gebruiken als beregeningsbron, het antwoord wat 
we kregen was; nee, niet mogelijk. De argumentatie 
van de gemeente was en is dat zij verantwoordelijk 
zijn voor de putten, mocht bij calamiteiten blijken dat 
de put niet werkt zij aansprakelijk zijn. Hierdoor is het 
tot op heden niet toegestaan om brandputten te 
gebruiken voor beregening. 
 

Oost Gelre 

• Periodiek overleg geweest met het College van B&W. 

• Zonneparken: zienswijze ingediend en ingesproken bij 
commissievergadering/raadsvergadering Zonnepark 
Hegemansweg te Zwolle . 

• Oversteken N18 Lievelde-Groenlo. Inzet voor een 
veilige oversteek. 

• Plussenbeleid. Niet grondgebonden veehouderijen 
krijgen onder voorwaarden de ruimte om hun bedrijf te 
ontwikkelen. Gesprekken met gemeente over het 
ontwerp plussenbeleid. 

• Huiskamerbijeenkomst 27 februari in Harreveld bij 
Fam. Krabben. 

• Stikstofproblematiek. Bezoek van de Gelderse 
Statenleden in Vragender over veel intensieve 
veehouderijbedrijven rondom het Natura 2000 gebied 
Korenburgerveen. 

• Bijeenkomsten Veilig Buitengebied.  Gesprekken over 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit  op het 
platteland. 

• Landschapsplannen inpassen bij miniwindmolens 
enz..  Vaak worden bij nieuwe initiatieven teveel 
inpassing gevraagd waardoor men plannen intrekt. 

• Dutch food week.  Appel uitdeelactie op diverse 
scholen. 

• Coronatijd dan komt ledenzorg om de hoek kijken. Het 
informatiecentrum kan u te woord staan en een 
luisterend oor bieden. 

 
Winterswijk 

• Stikstof 
Vanwege de bijzondere situatie van 4 Natura 2000 
gebieden in onze grensgemeente Winterswijk hebben 
onze LTO Commissieleden hun volledige medewerking 
en steun verleend aan het organiseren van een avond 
voor álle boeren en buitenlui in onze gemeente in het 
Wooldse gebouw. Dit was géén LTO activiteit. 
Doel van de avond: brede steun en draagvlak 
ontwikkelen voor verdere inzet in het stikstofdossier. 
Dit werd positief gesteund door vrijwel iedereen. 
Dit was een symbolische start voor verdere brede inzet 
van onze commissieleden om gemeente en provincie 
te bewegen druk in Den Haag uit te oefenen. Dit door 
gerichte gesprekken met College en Gedeputeerden, 
brieven, deelname aan protest- en ludieke acties, en 
uiteindelijk ook het indienen van een bijna unaniem 
aangenomen motie in de Winterswijkse raad om in 
gesprek te gaan met Minister Schouten vanwege de 
onrealistische kritische depositiewaarde die er voor 
stikstof is gesteld, waardoor élke activiteit in de 
toekomst onmogelijk gemaakt wordt. 

• WCL 

Enkele bestuursleden vanuit Winterswijk hebben zitting 
in het WCL-bestuur. De stichting stelt zich ten doel een 
bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren 
beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het 
buitengebied van Winterswijk. In 2020 was in het WCL 
de stikstofcrisis een belangrijk thema. LTO heeft 
aangestuurd op het opstellen van een brieven aan 
Peter Drenth om het brede draagvlak voor behoud de 
landbouw in het buitengebied van Winterswijk te 
benadrukken en te pleiten voor een gebiedsgerichte 
aanpak. Daarnaast wordt deelgenomen in de stikstof 
commissie van de gemeente Winterswijk waarin de 
verschillende sectoren die te maken hebben met de 
stikstof problematiek deelnemen. 

• Folieactie 
Op 6 juni is de jaarlijkse folieactie gehouden. De 
folieactie is een WCL-project dat door LTO met o.a. 
mankracht wordt ondersteund. Dit jaar met in 
achtneming van de Corona regels. 

• Omgevingsvisie buitengebied 
Onze commissie volgt de ontwikkelingen van de 
omgevingsvisie nauwgezet en dient zienswijzen in 
waar volgens ons zaken aangekaart moeten worden. 
Ook de beleidsvisie landschap en biodiversiteit is 
voorzien van een zienswijze op schrift en in gesprek 

• Zonneparken 
eenduidig met de andere gemeentes in Oost-
Achterhoek is LTO tegen ontwikkeling van 
zonneparken op landbouwgrond in Winterswijk. LTO 
heeft daarom een beroepschrift ingediend tegen het 
verlenen van een omgevingsvergunning aan het 
zonnepark Masterveld. Daarnaast is er meerdere keren 
gesproken met de gemeente over dit thema. Verder 
wordt ook deelgenomen aan de energietafel. 

• Met de klas de Boer op 
Geannuleerd wegens Corona 

• PeGeWe Fietsvierdaagse 
Geannuleerd wegens Corona. 

• Uitwisseling met Bauernverband Vardingholt   
Geannuleerd wegens Corona. 

• Collegebezoek 
Afgelopen Oktober heeft een kleine delegatie 
gesproken met een gedeelte van het college, ivm 
Corona kon geen volledig bezoek worden uitgevoerd. 

• Luisterend oor 
Evenals onze collega's in de andere gemeentes 
proberen we áltijd een luisterend oor te bieden, ook als 
men het oneens is met het landelijk beleid. 


