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Nieuwsbrief 
juni 2022 

 
Voorwoord  
Beste leden, op het moment van schrijven zijn we allemaal 
benieuwd naar wat dé actiedag gaat brengen. Dé actiedag, 22 
juni 2022. De dag die de geschiedenisboeken in zal aan als… 
historisch? De ommekeer? Of toch een teleurstelling? Eén ding 
is zeker, de saamhorigheid vooraf is groot. Tussen 
belangenbehartigers, sectoren en daarbuiten, gesteund door 
vele burgers! Vooral dat laatste is een groot goed en moeten we 
te allen tijde koesteren.  
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Zal het een ‘hete 
zomer’ worden? Wij wensen jullie in ieder geval een mooie 
zomer, waarbij gezondheid en tijd voor elkaar belangrijke 
aspecten zijn.  
Heb je vragen, zorgen of tips? Wij zijn er voor jullie.  
 
Geniet van de zomer!  

Stefan te Selle  

 
Provinciale ontwikkelingen stikstof  
Afgelopen weken is er veel gebeurd rondom het stikstofdossier. 
In de gebiedsgerichte aanpak voor de Achterhoek is er echter 
niets te melden, buiten de aanpak om die in Winterswijk loopt. Op 
bestuurlijk niveau is er wel overleg tussen de provincie en de 
landbouwpartijen. Zowel na de hoofdlijnen brief van minister Van 
der Wal als na de publicatie van de brief op 10 juni is er contact 
geweest tussen gedeputeerde Drenth en het Gelderse 
landbouwcollectief. Na de hoofdlijnen brief is in verschillende 
provincies het overleg in de gebiedsgerichte aanpak opgeschort. 
Hier in Gelderland is een brandbrief gestuurd door het 
landbouwcollectief. Daarmee is de provincie aan de slag gegaan. 
Gelderland heeft de inzet op haar eigen stikstofaanpak bij de 
minister neergelegd. Belangrijke punten hierin zijn focus op 
stoppers en innovatie inclusief borging hiervan. Ook andere 
sectoren als industrie hebben hierin een specifieke 
reductieopdracht. De partijen in het Gelders Landbouw Collectief 
zijn positief over de inzet van de provincie, al had de inzet op het 
verwijderen van de KDW doelstelling in de wet ook uitgedragen 

mogen worden door de provincie. Na de brief van de 
minister op 10 juni is duidelijk geworden hoe de 
stikstofopgave eruit ziet voor Gelderland. In het kort: sterke 
focus van reductie op de Gelderse Vallei, elders in de 
provincie een reductie doelstelling van 12% ammoniak 
t.o.v. 2018. Hoe dit specifiek voor onze gemeentes uitpakt 
is vooralsnog onduidelijk. Het gaat om richtinggevende 
doelen. Deze top down benadering is ook bij de provincie 
slecht gevallen. Deze wil vasthouden aan zijn eigen aanpak 
waarin een zelfde totale reductie gerealiseerd wordt, maar 
dan over alle sectoren. Op moment van schrijven is iedere 
partij voor zich de plannen aan het laten bezinken hoe we 
hier mee omgaan. Begin juli gaan we als collectief opnieuw 
met gedeputeerden om tafel om richting te bepalen.  

Rudie te Selle  
 
Gebiedsgerichte aanpak Winterswijk  
De aanpak van het programma vitaal platteland in de 
gemeente Winterswijk verloopt traag. Onder regie van het 
projectbureau Overmorgen is al veel informatie opgehaald 
van betrokkenen uit het gebied. Ook wensen van de 
verschillende partijen zijn kenbaar gemaakt. Daarnaast zijn 
de verschillende overheden aan de slag gegaan om in kaart 
te brengen welke doelen er gesteld worden op het gebied 
van met name stikstof en water. De provincie, het 
waterschap Rijn en IJssel en de gemeente willen hierin als 
één overheidsorgaan opereren. Momenteel worden de 
doelen uitgewerkt en deze zullen worden teruggekoppeld 
aan de betrokkenen. Hierin wordt bijvoorbeeld ook 
meegenomen hoe nieuwe eisen zoals gesteld in het 
addendum van het 7e actie programma nitraat eruit kunnen 
zien. Het moge duidelijk zijn dat dit nog omgeven is door 
onduidelijkheden. Daarnaast probeert men na deze zomer 
een agenda gereed te hebben voor het programma vitaal 
platteland. Het is de bedoeling dat deze in de komende 
jaren zal worden uitgevoerd. Vanuit de provincie wordt met 
belangstelling gekeken naar hoe hier in Winterswijk de 
aanpak verloopt in het kader van de gebiedsgerichte 
aanpak. Of dit het gewenste resultaat oplevert waar de 
provincie, maar vooral ook het rijk mee akkoord gaat, zal 
de tijd uitwijzen.  

Rudie te Selle  
 
Boerenwijs en educatie op de boerderij  
Educatieboeren zijn goede ambassadeurs van de 
landbouw. Er is afgelopen tijd hard gewerkt om 
boerderijeducatie in onze regio verder te versterken. Dit 
heeft geresulteerd in meer educatieboeren, een actieve 
werkgroep en betere samenwerking met intermediaire 
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partijen zoals Jong Leren Eten, Natuur en Milieu Liemers, 
Natuurcentrum Arnhem en IVN Apeldoorn.  
 
Inmiddels is voor bijna elke school een educatieboer beschikbaar 
binnen 20 minuten rijden. In sommige gemeenten is er nog ruimte 
voor nieuwe educatieboeren. Zoals in Apeldoorn, de Achterhoek 
en Berkelland.  
 
Boerenwijs en de leden zijn aangesloten bij het landelijk platform 
voor Boerderijeducatie Nederland. Om aangesloten te zijn bij dit 
platform moeten de educatieboeren een kwaliteitskeurmerk 
halen. Voor nieuwe leden kijkt Boerenwijs naar ligging van het 
bedrijf en de belevingswaarde van de boerderij.  
Heb je interesse mee te doen met Boerenwijs, als educatieboer, 
sponsor of in de organisatie neem dan ajb contact op met een 
van de boeren van Boerenwijs via onze website: 
www.boerenwijs.nl of bel/mail voor meer informatie Hanneke 
Stegeman 06 51212373, hanneke.stegeman@greenalert.nl 
 
Update N-regeling bestemmingsplan gemeente Aalten 
Recentelijk hebben we weer overleg gehad met wethouder Kok 
over de N-regeling in het bestemmingsplan. Over een aantal 
zaken zijn we er wel uit hoe die juridisch houdbaar in het 
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Maar er zijn nog 
een aantal zaken die nog niet opgelost zijn. . 
Voor een tweetal type bedrijven, te weten de bedrijven zonder 
NB-vergunning en de bedrijven met een vergunning uit de PAS-
periode, zijn we nog steeds bezig om dit goed voor elkaar te 
krijgen. Dit is echter makkelijk gezegd, maar niet makkelijk 
gedaan. Er is wel een bepaalde denkrichting voor deze bedrijven, 
wat op dit moment verder wordt uitgewerkt.  
 
Dan rest nog het probleem van het beweiden en bemesten. Het 
probleem hiermee is dat er eigenlijk geen goede en juridisch 
houdbare oplossing voorhanden is. Er moet dan op 
perceelsniveau worden gekeken en dus moet ook alles per 
perceel opgenomen worden in het bestemmingsplan. 
Onwenselijk en ook onwerkbaar. Er wordt nu door een advocate 
gekeken of de laatste jurisprudentie nog enige 
aanknopingspunten biedt voor in ieder geval een juridisch 
houdbare regeling voor het beweiden.  
 
Al met al kunnen we op dit moment een oplossing bieden voor 
het grootste gedeelte van de problemen, maar de twee 
bovenstaande situaties/problemen zijn helaas zeer taai en ook 
nog niet opgelost. We hopen dit in de loop van het jaar op te 
lossen, dat is ook wat de gemeente wil. Zodat planologisch alles 
ingepast kan worden. Er blijven dan nog wel zorgen over wat de 
overheid gaat doen met latente ruimte, maar dat hebben we 
helaas niet in de hand.  

André Ormel  
 
Afmelding vervolg pilot Basiskwaliteit Landschap  
De drie gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk wilden 
graag een vervolg geven aan de pilot verkenning Basiskwaliteit 
landschap. Wij hebben ons als afdeling hiervoor afgemeld. De 
reden daarvoor is dat wij niet bij nóg weer een nieuw project aan 
willen schuiven. Wij zijn van mening dat we dingen dubbel gaan 
doen en dat er in eilandjes gewerkt wordt.  
Wij pleiten er dan ook voor om dit in samenhang met de 
gebiedsgerichte aanpak (GGA) / Vitaal platteland op te pakken. 
Er wordt vaak gesproken over 'integrale aanpak', maar te vaak 

komt daar in de praktijk weinig van terecht. Ook nu dus niet. 
Helaas.  

Stefan te Selle  
 
SPOA-overleg Schaersvoorde  
Als Stichting Praktijkonderwijs Oost-Achterhoek hebben we 
van Schaersvoorde een presentatie gehad over het groen 
onderwijs in Aalten. Het hele onderwijssysteem op het 
vmbo gaat weer op de schop en dus ook het groen 
onderwijs. Heel simpel gezegd luidt de conclusie: Het groen 
onderwijs was al niet veel op Schaersvoorde en het wordt 
nog minder. Het groen onderwijs verdwijnt eigenlijk geheel 
en gaat eventueel op in het profiel Producten en 
Dienstverlening. Er staat eventueel omdat de leerling het 
wel duidelijk moet aangeven dat hij/zij dit wil. En dan is er 
de mogelijkheid om, zoals Schaersvoorde zelf aangeeft, er 
een “groen sausje” overheen te gieten. Van hogerhand is 
beslist dat het profiel groen verdwijnt, de desbetreffende 
personen zijn echter inmiddels vertrokken.  
Er zijn echter wel degelijk leerkrachten die dit “nieuw” leven 
willen inblazen, omdat er tegenwoordig op zone-college 
een lotings-procedure is en er zowel in Aalten als 
Winterswijk geen mogelijkheid is op groen onderwijs. 
Echter willen ze er nog wat van maken, dan moet het wel 
nu gebeuren en zal er harder aan moeten worden 
getrokken.  
Als SPOA hebben we gezegd het geheel nog even aan te 
zien hoe de het profiel verder wordt uitgewerkt en dan 
verder kijken of we met elkaar in “gesprek” blijven.  

André Ormel  
 
Nieuw college in Winterswijk  
Zoals de menigeen weet hebben de partijen Voor 
Winterswijk, CDA en PvdA in Winterswijk een coalitie 
gevormd voor de komende jaren. Een blik in het 
coalitieprogramma laat zien dat we vanuit de lokale politiek 
geen belemmeringen hoeven te verwachten voor onze 
bedrijven. Ook voor nieuwe verdienmodellen zal er 
aandacht zijn. Voor het thema nieuw bedrijventerrein wordt 
het proces om tot aanwijzing te komen opnieuw gedaan. 
Het nieuwe college ziet graag ook het programma vitaal 
platteland een succes worden. Met de coalitie partijen zijn 
onze lijnen kort, met de PvdA gaan we binnenkort nog 
verder kennis maken. Daarnaast staan er verschillende 
afspraken met de overige partijen in de raad om met elkaar 
eens door te spreken wat ons bezig houdt.  

Rudie te Selle  
 
 
Keurmerk Veilig Buitengebied Winterswijk  
Op 2 juni hebben de deelnemende partijen aan het 
keurmerk veilig buitengebied in de gemeente Winterswijk 
hiervoor de 1e ster ontvangen. In deze publiek private 
samenwerking tussen lokale overheden en 6 partijen uit het 
buitengebied staat veilig ondernemen in het buitengebied 
centraal. Het verkrijgen van de symbolische ster markeert 
het punt waarop de structuur staat. Het betekent overigens 
ook dat de overlegfrequentie naar beneden gaat. Het elkaar 
eenvoudig kunnen vinden en aanspreekpunten hebben, 
wordt door de overheden gewaardeerd. In situaties waar 
politie of gemeente nodig is weet een ieder wel contact te 
vinden. Zijn er echter verkeersonveilige situaties, slechte 
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wegen of het openbaar groen dat een onderhoudsbeurt kan 
gebruiken, dan is er de BuitenBeter app. Deze is eenvoudig in 
gebruik en is te downloaden voor de smartphone. Gebruik deze, 
er wordt doorgaans goed op gereageerd door gemeente of 
ROVA.  

Rudie te Selle  
 
Kennismaking met politiek gemeente Oost Gelre 
Op vrijdag 24 juni j.l. hebben wij de wethouders en raadsleden 
van gemeente Oost Gelre uitgenodigd voor een kennismaking 
met onze organisatie. Op het akkerbouwbedrijf van Derck 
Hulshoff in Zwolle hebben wij de wethouders en raadsleden 
bijgepraat over actuele thema’s. Stefan te Selle vertelde o.a. over 
het stikstofbeleid en wat dit zou gaan betekenen voor onze 
gemeente. Hierbij werden actuele cijfers getoond van het aantal 
bedrijven en dieren in de Achterhoek en Oost Gelre. Rob Aagten 
van Locis Adviseurs hield een inleiding over de vaak moeizame 
vergunningstrajecten en procedures in steeds veranderende 
regelgeving en wat de gevolgen zijn voor de agrariërs. Derck 
Hulshoff hield een interessante presentatie over zijn 
akkerbouwbedrijf, het bouwplan bestaat voornamelijk uit 
aardappelen. Hij vertelde o.a. over het personeelsbeleid. 
Daarnaast deelde hij met ons welke impact de brand van twee 
jaar geleden op zijn bedrijf heeft gehad. Hierna kregen we een 
rondleiding over het bedrijf.  
Het was een interessante en boeiende middag waarbij we goed 
konden kennismaken met de nieuwe wethouders en raadsleden 
en hen goed konden informeren over actuele zaken.  

Commissie Oost Gelre 
 
Fietstocht ‘De boer op’ in Aalten  
Op zondag 31 juli organiseert LTO Aalten weer een fietstocht ‘De 
boer op’. Belangstellenden kunnen dan een kijkje komen nemen 
op een aantal agrarische bedrijven in Aalten en omgeving. Dit 
jaar combineren we de fietstocht met een BoerBurgerBrunch.  
De start is tussen 10.00 en 12.00 uur. Op alle deelnemende 
bedrijven kan gestart worden. Op de startlocatie krijgt u de 
fietsroute en dit is later op de middag tevens de eindlocatie. De 
route is circa 35 kilometer lang. Op alle bedrijven is koffie/drinken 
te koop.  
Om meer aandacht te geven aan lokale producten van onze 
boeren organiseren we dit jaar een BoerBurgerBrunch tijdens de 
fietstocht, op alle drie de bedrijven is een lokaal product te koop 
als onderdeel van de brunch.  
De deelnemende bedrijven zijn:  

Varkensbedrijf familie Wikkerink Harterinkdijk 25 7065 AP 
Sinderen  
Loonbedrijf Westerveld Den Dam 15 7084 BH Breedenbroek 
Melkveebedrijf familie Vreman Veenweg 2 7122 LP Aalten  

 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze fietstocht dan bent u 
van harte uitgenodigd!  

Commissie Aalten  
 
Stopplek fietstocht PegeWe Winterswijk  
Op 29 juli wordt door de commissie Winterswijk de stopplaats 
verzorgd van de PeGeWe fietsvierdaagse. Deze vierdaagse 
wordt georganiseerd door de protestantse gemeente Winterswijk 
en op de 4e dag organiseert de commissie Winterswijk 
traditiegetrouw de stopplaats. De stopplaats vind plaats op het 
bedrijf van Geert Toebes alwaar pluimvee en weide vee te vinden 

is. Het adres is Ratumseweg 50 waar de koffie en een 
versnapering klaar zullen staan.  

Commissie Winterswijk  
 
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 – Penningm……T 06- 22754602 
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 


