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Voorwoord 
Het afdelingsbestuur is ook in het jaar 2021 actief met zaken 
als omgevingsvisies van gemeenten, plannen voor duurzame 
energie op landbouwgrond, stikstofplannen provinciaal en 
regionaal, ideeën voor landschap en biodiversiteit, et cetera. 
Kortom, we gaan door met waar we mee bezig waren. 
 
Het bestuur verandert binnenkort van samenstelling. Op de 
(digitale) ledenvergadering zullen Carla Schurink en 
ondergetekende afscheid nemen. Mark Wenneger en Stefan 
te Selle staan in de startblokken om onze plaatsen in te 
nemen na de algemene ledenvergadering. Uiteraard indien 
de leden daar eerst mee in stemmen.  
 
Carla en ik zijn acht jaar geleden, met de oprichting van de 
afdeling Oost Achterhoek, begonnen als 
afdelingsbestuursleden.  Onze periode zit er op, tijd voor 
nieuwe mensen met nieuwe ideeën en nieuwe energie. 
 
Daarmee is dit voorwoord mijn laatste bijdrage aan de 
nieuwsbrief. Ik dank iedereen voor de prettige samenwerking 
en het fijne contact. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes. 
Ga door waar we mee bezig waren! 

Mark Ormel 
 
 
 
Vacature bestuurslid LTO Winterswijk 
LTO Winterswijk heeft 3 bestuursleden en een commissie 
van 5 personen. Samen behartigen we de belangen van de 
gehele agrarische sector in de gemeente. Dat is zeer 
belangrijk, want de ambtenaren op het gemeentehuis moeten 
geregeld bijgepraat worden over allerlei zaken. 
  
Een tijd geleden heb ik besloten om te stoppen met de 
bestuursfunctie, dit omdat ik het moeilijk kan combineren met 
het melkveebedrijf thuis. Wel zal ik lid blijven van de 
commissie Winterswijk.  Wij zijn al een tijdje op zoek naar een 
nieuw gezicht om ons bestuur te versterken, maar dat is tot 
op heden nog niet gelukt. Momenteel zijn er dus twee 
plaatsen in het bestuur beschikbaar voor leden uit 
Winterswijk. 
  
Zou jij het leuk vinden om samen de belangen te behartigen 
in de gemeente Winterswijk? Of zou je meer informatie 
daarover willen? Laat het ons dan weten! We komen graag 
met je in gesprek. 

Michel Tiggeloven 
 

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 
 
Droogte de baas blijven 
Iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om na 
drie droge jaren de droogte de baas te blijven en wil 
maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Gelderse boeren kunnen nu voor 
individueel advies en subsidie op maatregelen terecht bij 
gebiedsmakelaar Henk Jolink. De inzet van 
gebiedsmakelaars is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW). In DAW werkt LTO onder andere 
samen met waterschappen zoals Vallei en Veluwe en Rijn en 
IJssel. 
 
Interesse in een gesprek met gebiedsmakelaar Henk Jolink? 
Aanmelden kan per e-mail via DAW@ltonoord.nl of bel met 
tel. 088 88 86 631. Meer informatie is te vinden op 
https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/aanpak-droogte-
maatwerk-bedrijf. 

Jennifer de Jong 

mailto:DAW@ltonoord.nl
https://agrarischwaterbeheer.nl/nieuws/aanpak-droogte-maatwerk-bedrijf
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Grote meerderheid stikstof motie Aalten 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december is 
de stikstof motie met grote meerderheid aangenomen. Van 
de 20 gemeenteraadsleden stemden maar liefst 15 
raadsleden voor de motie. B&W moeten de motie dus 
uitvoeren. 
 
Als LTO maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van 
de stikstofwetgeving. In de grensregio’s zijn de doelstellingen 
bij lange na niet te halen. Dit komt door de stikstof aanvoer 
vanuit Duitsland. Zelfs wanneer alle activiteiten in het 
buitengebied beëindigd worden, zal het nooit lukken. We 
hebben alle politieke partijen in Aalten gevraagd om hierop 
actie te ondernemen. CDA’er Gerrit Assink heeft een motie 
opgesteld. Kern van deze motie is om - net als in Winterswijk 
- z.s.m. het gesprek aan te gaan met de minister van LNV en 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarnaast wordt B&W 
opgedragen een brief te sturen aan beide Kamervoorzitters 
en aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer met 
daarin een krachtig signaal ten aanzien van de stikstof 
problematiek. Deze motie is naast het CDA mede ingediend 
door Gemeentebelangen, Christen Unie en HMV. Naast de 
vier partijen die de motie ingediend hebben heeft ook de VVD 
voorgestemd. Voor de volledigheid, D66 en PP hebben 
tegengestemd.  
Als LTO zijn wij tot zover tevreden dat de gemeenteraad van 
Aalten onze zorgen serieus neemt en opkomt voor een 
toekomst in het buitengebied.                 

Gerben Obbink                                           
 
Plattelandsraad Oude IJsselstreek 
De gemeente Oude IJsselstreek kent een plattelandsraad, in 
deze raad zijn partijen en organisaties vertegenwoordigd die 
direct of indirect verbonden zijn met het platteland. U kunt 
zich voorstellen dat het een zeer gemêleerd gezelschap is. 
Dit heeft tot gevolg dat er vaak (pittige) uiteenlopende 
discussies plaatsvinden met als uitkomst dat we het niet met 
elkaar eens zullen gaan worden.  
 
De laatste jaren zien we als agrarische sector thema’s op ons 
afkomen die deze tweespalt alleen maar groter maakt. Dan 
moet u denken aan bijvoorbeeld stikstof, CO2 en 
biodiversiteit. Daarnaast is de energietransitie een onderwerp 
dat regelmaat terugkeert op de agenda en dan met name 
zonneparken. Er is begin 2019 vanuit de plattelandsraad een 
document opgesteld waarin werd gesteld dat zonneparken 
niet op landbouwgrond moeten komen maar dat eerst de 
daken en percelen met lage landbouwkundige waarde in 
aanmerking komen, de zogenoemde zonneladder. Dit was 
een vrij uniek document omdat alle deelnemende partijen 
erachter stonden. Helaas hebben we moeten constateren dat 
het document geen waarde heeft gehad in de discussie over 
zonneparken, dit omdat het dagelijks bestuur van de 
plattelandsraad gaandeweg heeft geconcludeerd dat tijden 
veranderen en dat we niet ontkomen aan zonneparken op 
landbouwgrond. Deze conclusie van het dagelijks bestuur is 
niet tot stand gekomen in overleg met de gehele 
plattelandsraad. Vanuit LTO Oost Achterhoek hebben wij 
toen aangeven, in een gesprek met het dagelijks bestuur, dat 
dit niet kan en dat wij kritisch zouden kijken naar onze 
deelname in de plattelandsraad.  
 

Bij de totstandkoming van het concept landschapsvisie van 
de gemeente Oude IJsselstreek is de plattelandsraad 
betrokken geweest in de klankbordgroep. Daarnaast wilde 
het dagelijks bestuur van de plattelandsraad ook inspreken 
tijdens de vergadering van de raadscommissie 11 november 
2020 waar het concept van de landschapsvisie werd 
besproken. Destijds hebben wij geconcludeerd dat het 
dagelijks bestuur van de plattelandsraad steeds meer de rol 
van belangenbehartiger op zich neemt, iets waar deze raad 
niet voor is opgericht. Na dit nogmaals te hebben besproken 
met het dagelijks bestuur van de plattelandsraad hebben wij 
vastgesteld dat verdere deelname ons niet helpt in het 
behartigen van de belangen van onze leden en hebben wij 
onze deelname aan de plattelandsraad beëindigd. 

Sander Fisser 
 
Viaduct N18 Lievelde 
In het kader van het project ‘Meer Veilig N18’, ligt er vanuit 
de overheid al jaren de wens om de gelijkvloerse oversteken 
bij de N18 tussen Lievelde en Groenlo af te sluiten. Als LTO 
hebben we altijd gepleit om er dan één ongelijkvloerse 
kruising voor terug te plaatsen. Het landbouwverkeer hoeft 
dan minder kilometers om te rijden en dit is beter voor de 
verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet.  
 
Lange tijd zag het er naar uit er inderdaad een viaduct voor 
terug zou komen, en wel ter hoogte van de Zwolseweg. 
Binnen de gemeente was hier al politieke goedkeuring voor 
en geld voor gereserveerd. 
 
Afgelopen najaar bleek plotseling dat het viaduct niet meer 
mogelijk was. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tekende 
namelijk bezwaar aan vanwege de aanwezigheid van de 
Grolse Linie als rijksmonument. Vervolgens is er vanuit 
Rijkswaterstaat een MCA (Multi Criteria Analyse) opgesteld, 
waarbij de route ‘Gasteveldsdijk’ als alternatief uit de bus 
kwam. Dit is een alternatief waarbij het verkeer circa 4 
kilometer om moet rijden en er gebruik gemaakt wordt van de 
onderdoorgang van de N18 bij de Gasteveldsdijk.  
 
Het plan ‘Gasteveldsdijk’ heeft een aantal nadelen. Een 
belangengroep van buurtbewoners heeft daarom een 
alternatief plan gepresenteerd. In dit plan is er nog steeds 
sprake van een viaduct ter hoogte van de Zwolseweg, maar 
wordt deze tientallen meters noordelijker aangelegd. 
Hierdoor wordt de Franse Schans, onderdeel van de Grolse 
Linie, niet meer geraakt. Rijkswaterstaat heeft gezegd dat dit 
plan in een nieuwe MCA (Multi Criteria Analyse) zal worden 
meegenomen. Binnenkort hopen we er meer van te horen. 

Luc Ratering, LTO commissie Oost Gelre. 
 
Bezwaar zonnepark Lievelde 
LTO afdeling Oost Achterhoek spant zich in om 
landbouwgrond te behouden als landbouwgrond en dus niet 
om te vormen tot zonnepark. Maatschappelijke wensen die 
aan de landbouw worden gesteld, zoals grondgebondenheid, 
weidegang, behoud van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid 
en waterbergend vermogen staan haaks op het onttrekken 
van grond aan de landbouw ten behoeve van 
energieproductie. 
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In Lievelde is een initiatief om een zonnepark van negen 
hectare aan te leggen. Hiertegen hebben wij een zienswijze 
ingediend. De gemeente Oost Gelre heeft onze argumenten 
van tafel geveegd en de zienswijze ongegrond verklaard. Als 
bestuur van LTO Oost Achterhoek hebben we besloten om 
het hier niet bij te laten zitten en een bezwaar in te dienen. 
 
Na een lange procedure heeft de Raad van State besloten 
dat het zonnepark er wel mag komen. De Raad heeft vooral 
gekeken naar de juridische kant van de zaak, of de gemeente 
de juiste procedures uitvoert die passen bij het beleid. Onze 
argumenten zijn niet in de beoordeling meegenomen. Voor 
ons zijn er geen mogelijkheden meer om het zonnepark tegen 
te houden.  

Mark Ormel 
 
Ontwikkelingen Misterweg 
De gemeente Winterswijk is samen met de provincie bezig 
met een herstructurering van de misterweg. Dit om ook in de 
toekomst voor een vlotte verkeersafhandeling te kunnen 
zorgen vanaf Obelink tot voorbij rotonde met de rondweg 
zuid. Verkeerstechnisch zal er wat veranderen, waar met 
name het fietsverkeer verder van de hoofdweg afkomt.  
 
Rondom dit proces is een groter gebiedsproces opgestart 
omdat er vanuit de gemeente de wens is voor een robuuste 
ecologische zone tussen de Bekendelle en het 
Korenburgerveen. Hiervoor  heeft men tijdens een 
werksessie verschillende varianten uitgewerkt. Deze worden 
nu nader uitgewerkt. Onze inzet hierbinnen is het voorkomen 
van een grote claim op landbouwgrond en dat er geen 
onlogische trajecten worden verzonnen. Het is aan de 
gemeente om uiteindelijk overeenstemming te bereiken met 
grondeigenaren mocht een traject worden gekozen.  
 
Daarnaast heeft het Winterswijkse college van B&W een 
voorstel in beraad om de oppervlakte industrieterrein  verder 
uit te breiden met 17 hectare. Dit moet komen in het landelijk 
gebied tegenover Obelink en deze  ontwikkeling wordt ook 
meegenomen in het gebiedsproces voor de ecologische 
zone.  
 
Al deze ontwikkelingen leggen, naast de zonneparken, een 
grote druk op de landbouwgrond. Dat een gemeente zich 
moet blijven ontwikkelen in zijn infrastructuur en 
bedrijventerrein begrijpen wij goed. Echter het gemak 
waarmee er telkens landbouwgrond wordt ingenomen baart 
ons zorgen. Dit nemen we mee in onze zienswijzen die we 
zullen indienen op deze ontwikkelingen. Daarnaast staat in 
onze agenda de volgende afspraak met de wethouder om 
nogmaals toe te lichten waarom de landbouwgrond belangrijk 
is, in onze opgaven die we als sector te doen hebben.  

Rudie te Selle 
 
Biodiversiteitsplan Oost Gelre 
Vanuit de gemeente Oost Gelre is men bezig met het 
opstellen van een zogenaamd biodiversiteitsplan. Het doel 
van dit plan is om de biodiversiteit in de gemeente te 
versterken. Het plan zal straks ook in de Omgevingsvisie 
worden opgenomen. Adviesbureau Ecogroen uit Zwolle heeft 
de opdracht gekregen om dit proces te begeleiden en samen 
met een klankbordgroep dit plan te schrijven. In deze 

klankbordgroep zitten diverse inwoners en 
belangengroeperingen, waaronder enkele personen vanuit 
LTO. 
 
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vond plaats in 
december. Vanwege Corona was dit een digitale 
bijeenkomst. Naar verwachting zal er in april een concept-
plan gepresenteerd worden. Wij wachten dit met 
belangstelling af en zijn benieuwd in hoeverre wij iets terug 
zien van onze inbreng. 

Luc Ratering, LTO commissie Oost Gelre 
 
Concept landschapsvisie Oude IJsselstreek 
Op 13 januari jl. heeft de raadscommissie Fysieke 
leefomgeving van de gemeenteraad gesproken over de 
reactienota. Deze nota is opgesteld op basis van alle reacties 
die zijn gegeven op het concept van de landschapsvisie. Wij 
hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt en 
ingesproken. Hierbij hebben wij aangegeven dat we het een 
gemiste kans vinden dat de gemeente niet ingaat op onze 
uitnodiging om samen aan een uitvoerbare en gedragen visie 
te werken. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het niet 
duidelijk is verwoord dat deze landschapsvisie onderdeel 
gaat uitmaken van de toekomstige omgevingsvisie. De 
volgende stap in het proces is dat de gemeente de 
reactienota gaat verwerken in het concept en op deze manier 
gaat toewerken naar een definitieve visie. Deze zal 
waarschijnlijk medio april worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Vervolgens komt de visie ter inzage te liggen 
en is er wederom de mogelijkheid om te reageren. 

Sander Fisser 
 
Aankondiging Ledenbijeenkomsten 
Op donderdag 25 februari wordt een algemene  
ledenvergadering georganiseerd via Zoom. De uitnodiging 
hiervoor ontvangt u via post en e-mail.  
 
Het stemmen voor de nieuwe en herkiesbare bestuursleden 
kan tijdens de vergadering via de chatfunctie in Zoom en 
vooraf aan de vergadering via digitaal stemformulier. Via het 
digitale stemformulier kunnen tevens tegenkandidaten 
worden aangemeld (let op! Tegenkandidaten moeten door 
minimaal 5 andere leden worden gesteund). De link voor het 
digitaal stemmen wordt meegestuurd met de e-mail met de 
uitnodiging. Mocht u de uitnodiging niet via de e-mail 
ontvangen, dan is de link om te stemmen op te vragen bij de 
secretaris (Jennifer de Jong) via e-mail info@oost-
achterhoek.ltonoord.nl of Whatsapp 06-12123177. 
 
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.  

mailto:info@oost-achterhoek.ltonoord.nl
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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 
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