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Nieuwsbrief 
december 2021 

 
Het kan alleen maar beter 
Het jaar 2021 nadert alweer z’n einde. Het jaar van nog steeds, 
of alweer, het coronavirus. Nog steeds onduidelijkheid rondom 
stikstofwetgeving en PAS-melders bungelen nog steeds. 
Gelukkig wel weer eens een groeizaam jaar, maar ook een jaar 
met dramatische prijzen voor de varkenshouderij.  
 
Na een lange periode zonder fysieke bijeenkomsten konden we 
in de zomer eindelijk weer fysieke bijeenkomsten organiseren. 
Helaas zitten we nu alweer vast aan de camera met 
beeldscherm. Als het niet anders kan is het een mooie uitkomst, 
maar wennen doet het nooit. 
 
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 staan weer voor de deur. Helaas weer met 
beperkingen, maar de gezelligheid hoeft er niet minder om te zijn, 
gezondheid is het belangrijkste! 
 
Ik wens iedereen, namens het bestuur, heel goede feestdagen 
en, zoals de titel al vertelde, het kan niet anders dan dat 2022 
ons beter gezind zal zijn. In ieder geval een heel gezond en 
succesvol nieuw jaar! 

Stefan te Selle 

 
Afwegingskader wonen buitengebied 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat we 
hebben ingesproken op de beeldvormende  bijeenkomst van de 
Aaltense gemeenteraad omtrent het afwegingskader wonen 
buitengebied. Dit ging onder andere over een nieuwe rood-voor-
rood-regeling. 

De reden dat we hebben ingesproken was met name dat er 
in het nieuwe afwegingskader voor de blijvende agrariërs 
geen mogelijkheden waren tot woningsplitsing of een 
tweede bedrijfswoning. De voorwaarden voor 
woningsplitsing was dat er gestopt moest worden met de 
veehouderijtak en er maximaal 23 ha akkerbouw over 
mocht blijven. 
Deze eis is nu komen te vervallen, blijvende agrariërs 
kunnen nu dus ook aan woningsplitsing doen, mits de 
huidige inhoud - van de woning en eventueel achterhuis - 
1000 m3 bedraagt. Deze inhoudsvoorwaarde is in lijn met 
de voorwaarden die ook in de rood-voor-rood-regeling 
worden gesteld.  
 
Een 2e punt van aandacht dat we hebben ingebracht op de 
beeldvormende bijeenkomst was dat we niet graag zien dat 
het hele buitengebied wordt volgebouwd met 
burgerwoningen (voor “gefortuneerde westerlingen”). Ook 
hier is aan tegemoet gekomen. In de buurt van de 
buurtschapskernen kan er voor iedere 750 m2 sloop een 
woning worden gebouwd. 
In het buitengebied moet er voor de 1e woning  850 m2 
gesloopt worden, voor een 2e woning 2000 m2 en voor een 
3e woning 3500 m2. Dit loopt dus - in tegenstelling tot slopen 
bij de kernen -behoorlijk op. Het is nu wel mogelijk om deze 
woningen eventueel te verplaatsen naar de kernen, ook om 
te voorkomen dat er clusters aan burgerwoningen in het 
buitengebied bijkomen. 

Andre Ormel 
Mestverwerking op de Laarberg 
In september hebben we samen met de POV een brief 
gestuurd naar de directie van De Laarberg. De aanleiding 
hiervoor was een brief die de werkgroep “Megavergister 
Nee” had verstuurd naar De Laarberg. In deze brief 
beweren zij dat de bouw van een 
mestverwerkingsinstallatie, of in ieder geval de koopoptie 
die WSB Energy (voorheen RMS) heeft op het terrein, 
schadelijk zou zijn voor de agrarische sector. 
 
In onze  brief hebben we benadrukt dat dit laatste zeker niet 
het geval is en dat wij deze mening dan ook niet met hen 
delen. De Achterhoek  is qua mestverwerking nog steeds 
een blinde vlek. Zéker nu ook begin dit jaar duidelijk is 
geworden dat de mestverwerking in Varsseveld niet van de 
grond komt. Bovendien  zijn op De Laarberg diverse 
bedrijven actief in de (aanverwante) agrarische sector. Met 
een gezonde agrarische sector, waarin de veehouderij zijn 
verantwoordelijkheid neemt en de mest tot waarde kan 
brengen in eigen regio, houden wij met zijn allen de wind in 
de zeilen.  
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We hebben benadrukt dat wij positief staan tegenover plannen 
van WSB Energy tot realisatie van een 
mestverwerkingsinstallatie  op De Laarberg. We hopen dat de 
directie van De Laarberg zich niet laat leiden door de emoties van 
actiegroepen en willen graag met de directie in gesprek. 

Luc Ratering 
Omgevingsvisie Oost Gelre 
De gemeente Oost Gelre is bezig met de 1e fase van het vormen 
van de omgevingsvisie. In de 1e fase wordt van zoveel mogelijk 
partijen en ook individuele inwoners input voor de te vormen 
omgevingsvisie gevraagd om zo de belangrijkste 
aandachtspunten zo goed mogelijk in beeld te krijgen. 
17 november hebben we met verschillende andere partijen 
helaas door corona aan een online werkatelier deelgenomen. 
Hier werd eerst het proces gepresenteerd, waarna vervolgens in 
2 kleinere groepen iedereen zijn eigen inbreng kon leveren. 
Aangezien we na de tijd niet met een positief gevoel op onze 
inbreng en deze sessie terugkeken hebben we de gemeente om 
een extra fysieke bijeenkomst gevraagd. Deze heeft inmiddels 
plaatsgevonden, dit was volgens ons van beide kanten een zeer 
nuttige en zinvolle bijeenkomst.  
Begin volgend jaar zullen er aan de hand van de vele input een 
aantal scenario's gevormd zijn. Hier zullen de verschillende 
partijen t.z.t. weer hun mening/visie over mogen geven. Aan de 
hand van deze scenario's zal de huidige raad en ook later de 
nieuwe raad (na de verkiezingen) concrete keuzes moeten 
maken. 
Daaruit zal in fase 3 de daadwerkelijke omgevingsvisie 
gerealiseerd gaan worden. In deze fase zal ook weer 
terugkoppeling van de verschillende partijen gevraagd worden. 
Het doel van de gemeente is om het geheel eind 2022 gereed te 
hebben.  

Mark Wenneger 
 
Gebiedsgerichte aanpak (GGA) en Gebiedsplan Winterswijk 
Inmiddels is de gebiedsgerichte aanpak voor de achterhoek van 
start gegaan, evenals dat er een vervolg is op het gebiedsplan 
Winterswijk. Deze processen hebben veel overlap met elkaar, ze 
hebben grotendeels dezelfde agenda punten. De GGA voor de 
achterhoek is begin december van start gegaan waarbij 
doorgenomen is wat de te nemen stappen zijn. Dit betreft ten 
eerste een verkenning van het gebied, evenals welke (natuur) 
doelen er nagestreefd worden. Deze moeten nog concreet 
benoemd worden voor onze regio.  
Daarnaast wordt de GGA voor de achterhoek opgesplitst in 2-en, 
één voor het gebied rond het Stelkampsveld bij Barchem en één 
voor het Winterswijkse. Aangezien de GGA wordt aangestuurd 
vanuit de provincie zou je verwachten dat men op de hoogte is 
dat er in Winterswijk al wat activiteit rondom een gebiedsplan is. 
Het tegendeel is waar, op het provinciehuis werkt men langs 
elkaar. Ook is er vanuit de provincie een opdracht uitgegeven aan 
ingenieursbureau TAUW om de overgangsgebieden rondom de 
N2000 gebieden te voorzien van plannen voor meer 
natuurinclusiviteit. Dit om de N2000 robuuster en weerbaar te 
maken, maar wel met een extra opgave waarmee we in de 
landbouw te maken krijgen. Denk hierbij aan opgave rondom 
ecologie en water. 
Voor ons betekent dit dat er van 3 kanten wat gevraagd wordt 
met grotendeels dezelfde agenda punten. We hebben er bij de 
provincie op aangedrongen hier eerst afstemming over te zoeken 
waarbij we aangeven hebben dat het de voorkeur heeft het 
proces dat we in Winterswijk zijn gestart leidend te maken. 

Aandachtspunt hierbij is wel de afbakening van het gebied, 
dit gaat verder dan de gemeentegrens. Voor dit 
gebiedsplan worden momenteel interviews afgenomen en 
verkenningen uitgevoerd. Op 6 december is er door 
projectleider Arie Willem Bijl een presentatie gegeven over 
dit plan. Deze is terug te kijken op www.wclwinterswijk.nl 

Rudie te Selle 
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 
André Wikkerink ..........................................T 06-13445454 
André Ormel…………………….…………….T 06-30565311 
 
 

Belangenbehartiging LTO Oost Achterhoek 2021 
Oost Achterhoek Algemeen 

• In april hebben we persbericht gedeeld over de 

goede staat van ontwikkeling van de natuur in N2000 

gebied het Korenburgenveen. Naar aanleiding 

hiervan zijn vervolgens ook diverse Kamervragen 

gesteld. 

• In de Regionale Energie Strategie is door ons bestuur 

gepleit om terughoudend om te gaan met het inzetten 

van landbouwgrond voor zonneparken. We hebben 

daarvoor samen met de 3 andere Achterhoekse 

afdeling het manifest ‘Begrazen in plaats van 

beglazen’ opgesteld en gepubliceerd. 

• We hebben als bestuur (fysiek) en leden (digitaal) 

een kennismaking gehad met de kersverse nieuwe 

voorzitter van LTO Nederland: Sjaak van der Tak. 

• Er is een ledenavond georganiseerd in gesprek met 

Dirk Bruins over de ins en outs van het plan 

“Duurzaam Evenwicht”. 

• Als bestuur hebben we een kritische reactie 

geschreven en gesprek gevoerd met Sjaak van der 

Tak, Dirk Bruins en Harold Zoet over het plan 

“Duurzaam Evenwicht”. 

• Regelmatig overleg over Gelders Maatregelen 

Stikstof in het Gelderse collectief en het 

gebiedsproces Achterhoek. 

• Met de 4 gemeentebesturen is periodiek overleg 

geweest over lopende zaken en wensen. 

• We hebben een mooie bijdrage kunnen leveren aan 

het verlichten van boerderijgevels middels een mooi 

verlicht diersilhouet. 

 
Gemeente Aalten 

• Ingesproken in de gemeenteraad omtrent het 
afwegingskader wonen buitengebied, waaronder een 
nieuwe rood-voor-rood-regeling. Dankzij lobby LTO 
is woningsplitsing voor actieve agrariërs mogelijk 
geworden en er komen beperkingen aan het bouwen 
van nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. 
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• Uitnodigingskader zon en wind is vastgesteld door de 
gemeenteraad met een aantal wijzigingen n.a.v. de 
zienswijze en lobby LTO.  

• Afvaardiging vanuit LTO in het DB van het SAAP. 

• Overleg met de gemeente over de Regeling Stikstof 
depositie in het bestemmingsplan. Met de Regeling Stikstof 
van de gemeente komt een groot aantal bedrijven in de knel 
met de NB vergunning of PAS melding. LTO heeft het 
initiatief genomen om hier een oplossing voor te zoeken die 
ook juridisch overeind blijft. 

• Afgelopen jaar zijn er diverse percelen geruild door Frans 
Baack onze kavelruil coördinator. 

• Gesprek tussen B&W en actieve agrariërs, bijpraten over 
actuele onderwerpen. 

• Deelname aan bijeenkomst circulaire economie voor 
voedsel en landschap in de gemeente Aalten. 

• Overleg met politieke partijen om brede steun te krijgen 
voor uitstel grootschalige zonneparken en het opstarten 
van het project “Zon op dak” in het buitengebied. 

• Huiskamerbijeenkomsten zijn dit jaar niet doorgegaan 
i.v.m. corona. 

• LTO is betrokken bij het KeurmerkVeiligBuitenGebied in 
Aalten. 

• Opzetten project “ondersteuning van de toekomstige 
generatie boeren in de gemeente Aalten vanuit de oude 
CBTB gelden. Bij het behalen van een trekkerrijbewijs 250,- 
euro en bij bedrijfsovername 1.000,-.  

• Veel contact met het AJK. 

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

 
Gemeente Oost Gelre 

• Kavelruil N18. Proces loopt nog steeds met komend jaar 
mogelijk enkele ruilingen 

• Biodiversiteitsplan Oost Gelre. Diverse malen input 
geleverd vanuit de landbouw bij de totstandkoming van dit 
plan. 

• Omgevingsvisie Oost Gelre. Vanuit de landbouw 
betrokken bij dit proces en onze punten aangedragen. 

• Mestvergisting Laarberg. Brief naar de directie van 
Laarberg geschreven om belang vergisting te 
onderstrepen om zodoende de koopoptie mogelijk te 
houden. 

• Oversteek N18 Zwolseweg. Op diverse manieren gepleit 
voor een viaduct bij verdwijnen gelijkwaardige oversteken. 

• Veilig Buitengebied Oost Gelre. Deelgenomen aan de 
sessies om het buitengebied veiliger te maken. 

Gemeente Oude IJsselstreek 

• Visie landschap en kleine kernen Dit onderwerp heeft 
ons in 2020 volop bezig gehouden. De afrondende fase 
was echter begin dit jaar. Op 13 januari hebben we voor de 
tweede maal ingesproken om onze zorgen en 
aandachtspunten nogmaals te uiten. Uiteindelijk is er een 
visie komen te liggen waarin we ons kunnen vinden. Nu 
komt het op de uitvoering aan. De komende jaren zullen we 
ons blijven inzetten voor een realistische aanpak.  

• Vitaal platteland Dit onderwerp is onderdeel van de 
toekomstvisie van de gemeente Oude IJsselstreek. Het 
buitengebied staat de komende jaren voor grote 

uitdagingen. Er is een startnotitie opgesteld vanuit de 
gemeente en als LTO zitten we in de klankbordgroep.  

• Beleidsregels plussenbeleid In 2017 heeft de 
provincie het plussenbeleid vastgesteld. Daarmee 
geeft de provincie niet-grondgebonden veehouders 
de ruimte om hun bedrijf, onder bepaalde 
voorwaarden, te ontwikkelen. Vervolgens is het aan 
de gemeente om deze voorwaarden verder uit te 
werken in beleidsregels. Na herhaaldelijk aandringen 
van onze kant ligt er nu een concept met 
beleidsregels. Tijdens het opstellen van dit concept 
zijn wij betrokken geweest als één van de 
stakeholders. Verwachting is dat deze beleidsregels 
medio voorjaar 2022 worden goedgekeurd.  

• Drinkwater reserveringsgebieden Om ook in de 
toekomst aan de vraag naar drinkwater te voldoen is 
het noodzakelijk om voldoende waterwinlocaties te 
hebben. De provincie is het bevoegd gezag als het 
gaat om het aanwijzen van waterwinlocaties. In 2021 
is er gestart met het vinden van drinkwater 
reserveringsgebieden. In deze reserveringsgebieden 
kan er in de toekomst eventueel drinkwater worden 
gewonnen. Het concept plan heeft ter inzage gelegen 
en vanuit LTO Noord is er een zienswijze 
ingediend.  In 2022 vindt de definitieve toewijzing 
plaats 

 
Gemeente Winterswijk 

• Industrieterrein Miste De LTO commissie 
Winterswijk heeft middels een zienswijze en inspraak 
voor de gemeenteraad geprobeerd de keuze voor 
een bedrijventerrein aan de misterweg in Miste tegen 

te gaan. Het terrein ligt grotendeels op grond van 
één melkveehouder die daarmee de toekomst 
somber inziet. Naar onze mening werd hier aan veel 
processen voorbij gegaan, o.a. een onderzoek naar 
de verwachte stikstofuitstoot. We zien meer in de 
optie om eerst leegstaande bebouwing op het huidige 
industrieterrein in te vullen. Helaas heeft de raad met 
een kleine meerderheid van 1 stem het besluit toch 

genomen. Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen. 
• 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. Dit jaar is ook Jong WCL van start 
gegaan met een stem voor de jongeren uit ons 
buitengebied. 
In 2021 zijn er in het WCL ook gesprekken geweest 
over WCL 2.0 waaruit mogelijk een andere 
(bestuurs)structuur voortkomt. 

• Stikstof / Gebiedsgerichte aanpak Volgend op de 
acties in het afgelopen jaar en de bijeenkomst in het 
Woold, is LTO op vele vlakken vertegenwoordigd in 
de gesprekken omtrent de  stikstofproblematiek in 
Winterswijk. 
Dit komt ook terug in de Gebiedsgerichte aanpak 
welke is opgepakt door gemeente, provincie en WCL 
(waar LTO ook zitting in heeft). Hierin spelen ook 
andere thema’s zoals droogte, duurzaamheid, 
veranderingen in de agrarische sector, en 
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ondermijning. Belangrijk is een breed draagvlak, omdat de 
problematiek ook anderen buiten de landbouw aangaat. De 
gebiedsgerichte aanpak is inmiddels opgezet, en zal ook 
snel voortgang maken. 
Vanuit het WCL is er ook een online meeting geweest met 
gedeputeerde Peter Drenth, waar 102 mensen aan 
deelnamen. 
Leden van de LTO Commissie Winterswijk zitten verder in 
vele verschillende overleggen aangaande stikstof en 
spreken daarin met allerlei organisaties, zowel 
gelijkgestemden als anders gestemden. 

• Folieactie Op 5 juni is de jaarlijkse folieactie gehouden. De 
folieactie is een WCL-project dat door LTO met o.a. 
mankracht wordt ondersteund. Dit jaar wederom met in 
achtneming van de Corona regels. Vanwege wederom 
stijgende kosten is dit een project dat heroverwogen moet 
worden. 

• Omgevingsvisie buitengebied Onze commissie volgt de 
ontwikkelingen van de omgevingsvisie nauwgezet en dient 
zienswijzen in waar volgens ons zaken aangekaart moeten 
worden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met BSV en 
OBW. 

• 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. Dit 
ligt bij de rechtbank welke daar eind januari 2022 een 
oordeel over zal vellen. 

• Keurmerk Veilig Buitengebied 
Dit traject is na de zomer van start gegaan om ondermijning 
tegen te gaan en onveilige situaties in het buitengebied te 
voorkomen. Dit traject wordt georganiseerd vanuit de 
gemeente in samenwerking met betrokken en organisaties 
die in en voor het buitengebied actief zijn.  

• Met de klas de boer op 
In het voorjaar zijn er een beperkt aantal klassen “de boer 
op” gegaan. I.v.m. corona was de voorbereiding kort, 
waardoor niet alle schoolklassen het geregeld kregen om 
de boer op te gaan. Het was de bedoeling hier het najaar 
vervolg op te geven, helaas gooit Corona wederom roet in 
het eten. 

• PeGeWe fietsvierdaagse 
Geannuleerd wegens Corona. 

• Uitwisseling met Bauernverband Vardingholt 
Geannuleerd wegens Corona 

• Collegebezoek 
Fysiek hebben er geen bezoeken plaatsgevonden met het 
gehele college. Wel zijn er verschillende gesprekken 
geweest met de wethouders Klein Gunnewiek en Frings 
over thema’s als stikstof, leefbaarheid, duurzaamheid, 
energietransitie en druk op ons buitengebied. 

• 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. 
 

Onze sponsoren voor 2021 

 


