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Voorwoord 
Het vergaderseizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten. De 
ene uitnodiging na de andere stroomt binnen. Iedereen heeft ons 
iets te vertellen of wil ons wat laten zien en gelukkig kan dat weer, 
althans vooralsnog. Wanneer ik dit schrijf is er alweer een 
persconferentie aangekondigd die ons mogelijk weer meer bij 
huis houdt. 
Al deze bedrijven eten en leven met ons mee. Maken zij zich ook 
zorgen over hún toekomst vraag ik mij af? Hectares 
landbouwgrond die verdwijnen of stoppende boeren, daar 
kunnen zij geen rekening meer voor schrijven. Het wordt de 
hoogste tijd dat er duidelijkheid komt, voor ons allen en dat de 
prijzen voor onze producten serieus en stabiel stijgen. Ik heb te 
doen met de pluimveesector waar wederom de onzekerheid van 
vogelgriep leeft en de varkenshouderij waarbij de prijzen op een 
ongekend dieptepunt liggen. 
Een vergadering of demodag bezoeken kan in deze tijd dan 
misschien toch ook de nodige afleiding geven. 
Wellicht spreken we elkaar daar. 

Stefan te Selle 
 
Gebiedsproces / GGA 
Vanuit de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) zijn voor 
Gelderland 3 gebiedsallianties (GGA) gevormd, waarvan één 
voor de achterhoek. Deze allianties geven uitvoering aan de 
maatregelen die in de GMS zijn vast gesteld. Deze allianties zijn 
ingevuld door de sectoren die met de stikstofproblematiek te 
maken hebben zoals de bouw, industrie , mobiliteit, binnenvaart, 
natuur, waterschappen en de landbouw. Voor de landbouw is 
invulling gegeven aan de GGA achterhoek vanuit het Gelders 
landbouw collectief dat bij ons in de provincie wel werkt. Vanuit 
de LTO leveren zowel de afdelingen  Achterhoek-noord , West- 
achterhoek en onze afdeling personen hiervoor. Ook de POV, 
Agractie, NMV en FDF hebben hiervoor personen naar voren 
geschoven. De provincie wil voortvarend te werk gaan, maar een 
duidelijke doelstelling ontbreekt nog. Voor ons is het ook helder 
dat eerst de kaders worden gesteld waarmee we wat kunnen.  
Voor de gemeente Winterswijk is onlangs wel het startsein 
gegeven voor het eigen gebiedsproces waar vanuit o.a. het WCL 
en het programma Vitaal Platteland van de gemeente Winterswijk 
is opgeroepen. Er is een ambtelijke kerngroep gevormd waar het 
proces vormgegeven wordt. Naast deze groep wordt een 
“gebiedsgroep” gevormd vanuit de deelnemers uit het WCL welke 
inhoud geeft aan het gebiedsplan. Vanuit de landbouw hebben 
we hier 2 personen aan tafel. Er is een externe projectleider 
aangetrokken die vanuit de provincie wordt betaald. Deze 
projectleider is Arie-Willem Bijl, een voormalig gedeputeerde in 
de provincie Utrecht welke wordt gezien als een “zwaargewicht”. 

We hebben reeds kennisgemaakt met hem, een proces 
begeleiding is aan hem wel besteed. Onze inzet is vooral 
gericht op onze toekomstbestendigheid en de bedrijven 
welke door het Winterswijks coulisselandschap al op een 
kostprijsachterstand staan. Hier leveren we al 
verscheidende “groene” diensten welke in onze ogen 
onvoldoende beloond worden. Hoe het proces verder zal 
gaan lopen is nog niet duidelijk.  
Voor beide trajecten is veel geld beschikbaar vanuit de 
landelijke en provinciale pot voor stikstof- en 
natuurherstelmaatregelen. Het is ons echter nog niet 
duidelijk hoe de verschillende processen zich tot elkaar 
verhouden en ook het effect van landelijke maatregelen zijn 
nog niet duidelijk. Welke voert de boventoon en blijft 
overeind?  Kortom, er  komt veel op ons af waar we op een 
juiste manier invulling aan proberen te geven.  

Rudie te Selle 
 
 
Project “Zon van land naar dak” Aalten gaat starten ! 
In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli jl. is het 
Uitnodigingskader Zon en Wind vastgesteld. Daarbij is met 
grote meerderheid een amendement aangenomen waarin 
B&W eerst de mogelijkheden voor zon op dak moeten 
onderzoeken en de ontwikkeling van grootschalige 
zonneparken moet stopzetten. Dit amendement is 
ingediend en ondersteund door CDA, Gemeentebelangen, 
ChristenUnie, D66, HMV en VVD. Het amendement werd 
met veertien stemmen voor en drie tegen aangenomen. 
LTO Noord is daarom in opdracht van de gemeente Aalten 
een project gestart om de mogelijkheden van zon op dak in 
de gemeente Aalten te onderzoeken. Het doel van het 
project Zon van het Land naar dak Aalten is het 
inventariseren van de potentie van Zon op Dak in de 
gemeente Aalten. Op deze manier wordt in beeld gebracht 
welk maatwerk er moet worden geleverd op het gebied van 
informatie voorziening, netcapaciteit en financiering om alle 
agrarische daken in 2030 te voorzien van zonnepanelen. 
We kunnen voor elke ondernemer in de gemeente Aalten 
een QuickScan maken waarin een globaal beeld wordt 
geschetst hoe rendabel een investering in grootschalige 
energie opwek is. Hierbij kijken we naar de geschiktheid 
van het dak, kosten van de (grootverbruik) aansluiting en 
de kosten van meerlengte kabel. Is duurzame energie 
opwekken praktisch niet mogelijk of is de investering niet 
rendabel dan wordt er gekozen om kleinverbruiker te blijven 
en gebruik te maken van de salderingsregeling (eventueel 
ISDE subsidie).  
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Om de potentie van zon op dak zo maximaal mogelijk te benutten 
is er netcapaciteit nodig. Het stroomnet raakt in Nederland meer 
en meer overbelast wat tot problemen op het net leidt, zo ook in 
de gemeente Aalten. In samenspraak met netwerkbeheerder 
Liander zal worden gekeken waar wel ruimte op het net is en zo 
niet wanneer de congestieproblemen zijn opgelost. 
Wij zullen alle locaties in het buitengebied van Aalten de 
komende periode benaderen om samen de mogelijkheden te 
bespreken omtrent zon op dak.  Als je nu al geïnteresseerd bent 
in zonnepanelen op jouw dak en ondersteuning wil dan kan je ook 
zelf contact opnemen (zie hieronder). LTO Noord kan je helpen 
welke stappen te nemen. 
Heb je interesse in een Quickscan, wil je met zonnepanelen aan 
de slag of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact 
opnemen met: Rients Hijma,  rhijma@ltonoord.nl, 0614874392 

Gerben Obbink 

 
Afwegingskader wonen buitengebied Aalten 
Afgelopen week hebben wij ingesproken op de beeldvormende 
vergadering over het afwegingskader wonen buitengebied. 
Onderdeel hiervan is een nieuwe rood-voor-rood-regeling. 
Een nieuwe rood-voor-rood-regeling is zeer welkom om 
leegstand en verpaupering van het platteland te voorkomen, 
daarnaast hebben leegstaande stallen een grote 
aantrekkingskracht op allerlei ongewenste personen en 
activiteiten. 
In het verleden was het zo dat je bij sloop van 500 m2 stallen een 
nieuwe woning kon bouwen. Deze “sloopnorm” wil de gemeente 
nu verhogen naar 1000 m2, oftewel minder burgerwoningen in het 
buitengebied t.o.v. de oude regeling. 
Woningsplitsing is in de nieuwe regeling mogelijk bij een 
minimale inhoud van 1000 m3 ten opzichte van 1200 m3 in de 
oude regeling. Een eis hierbij is dat de dierhouderijtak wordt 
gestaakt en er eventueel met maximaal 23 ha akkerbouw wordt 
verder gegaan. 
Daarnaast is het mogelijk om voor een periode van 15 jaar een 
tiny house (60 m2) te plaatsen. 
 
De reden dat wij hebben ingesproken op deze beeldvormende 
vergadering is het feit dat blijvende agrariërs zeer weinig tot geen 
mogelijkheden hebben om aan woningsplitsing te doen of 
eventueel een 2e woning te bouwen. Je moet immers slopen of 
de dierhouderij tak staken. 
We hebben er dus voor gepleit om de blijvende agrariër niet te 
vergeten en ook daar op het gebied van wonen mogelijkheden te 
creëren. 

Andre Ormel 

 
Gesprek wethouder Oude IJsselstreek 
Op 8 november jl. hadden wij ons halfjaarlijkse gesprek met 
wethouders mevrouw Ankersmit en de heer Hiddinga. De 
onderwerpen die deze keer op de agenda stonden zijn: 
plussenbeleid, vitaal platteland, WATEA, plattelandsraad en de 
aanwijzing van potentiële drinkwaterwingebieden in de gemeente 
Oude IJsselstreek.  
 
Als we kijken naar de aanwijzing van 
drinkwaterreserveringsgebieden dan is de provincie daarin het 
bevoegd gezag, op dit moment ligt er een concept ter inzage. De 
gemeente roept haar inwoners op om kennis te nemen van deze 
plannen en waar nodig een zienswijze in te dienen. LTO Noord 
dient een zienswijze hierop in en ook wij roepen onze leden op 

om kennis te nemen van deze plannen en waar nodig een 
zienswijze in te dienen. Een zienswijze indienen is mogelijk 
tot 30 november.  
 
Op dit moment is men bezig om de beleidsregels vast te 
stellen aangaande het plussenbeleid. Men kan als 
ondernemer op een aantal onderwerpen een “plus” scoren 
als men als niet-grondgebonden veehouderij het bedrijf wil 
uitbreiden. Hierbij moet je denken aan dierenwelzijn, milieu 
en/of ruimtelijke kwaliteit. Als LTO Noord Oost Achterhoek 
dringen we erop aan richting de gemeente om de weging 
binnen de onderwerpen zo gelijk mogelijk te houden.  
 
We hebben een korte update gekregen van het project 
WATEA (werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek), 
als het goed is heeft eenieder een uitnodiging via de post 
gekregen - om indien wenselijk - een keukentafelgesprek 
aan te vragen. Dit keukentafelgesprek kan gebruikt worden 
om de onderwerpen die bij jou leven te bespreken.  

Sander Fisser 

 

 
Kabels door jouw land 
Op een aantal locaties in onze afdeling zullen 
hoogstwaarschijnlijk zonneparken gerealiseerd gaan 
worden of is inmiddels zelfs al begonnen met de aanleg. Er 
worden nu dan ook grondeigenaren benaderd i.v.m. de te 
leggen kabels voor aansluiting van de parken op het net. 
We krijgen nu dan ook vragen wat de rechten en plichten 
zijn omtrent deze kabels. Het gaat hier te ver om dit 
allemaal te benoemen. Daarom hier een aantal tips. 
Indien je benaderd bent of wordt is het goed om je niet te 
laten overrompelen en eerst rustig en goed bedenkt wat 
jouw standpunt gaat zijn bijv.: een zo hoog mogelijke 
vergoeding, tijdrekken en zo zijn er nog wel meer 
standpunten te bedenken. 
Om een sterke positie tegen de ontwikkelaars te hebben is 
het verstandig om met een groep grondeigenaren de 
krachten te bundelen om te voorkomen dat de 
ontwikkelaars jullie tegen elkaar uitspeelt. Het is daarom 
goed als het jou betreft, dit met ons of in ieder geval met 
andere grondeigenaren in jouw buurt te delen. Wij zullen 
dan bij voldoende meldingen bijv. een bijeenkomst 
organiseren om hier meer zaken en aandachtspunten te 
delen en eventueel proberen als groep een goede 
onderhandelingspositie in te nemen.   
Bedenk vooral dat ontwikkelaars snelheid willen en dat 
belangen groot zijn dus is het goed om goed beslagen ten 
ijs te komen. 

Mark Wenneger 
 
Gebruik de BuitenBeter app!! 
Na enige vertraging is men in Winterswijk van start gegaan 
met het Keurmerk veilig buitengebied Winterswijk. Dit 
project staat nog aan het begin en heeft als doel om 
ondermijning te voorkomen en zorgen voor veilige situaties 
in het omvangrijke buitengebied. In de gemeente 
Winterswijk is men nu aangesloten bij Meld Misdaad 
Anoniem, waar je verdachte situaties kunt melden zonder 
dat je eigen naam in de dossiers komt. Het traject zal ook 
in de lokale media worden uitgelicht. 

mailto:rhijma@ltonoord.nl
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Het keurmerk veilig buitengebied behelst niet alleen misdaad. 
Ook onveilige situaties horen hierbij in de breedste zin van het 
woord. Denk hierbij aan  slecht wegdek, gevaarlijke wegbermen, 
overhangende bomen, onveilige verkeersituaties, zwerfvuil, etc. 
Dit wil men graag gemeld zien. Dit melden kan vrij eenvoudig 
middels de “BuitenBeter” app (te downloaden via de appstore) 
waarvan de gemeente gebruik maakt. Hiermee kan je eenvoudig 
foto’s maken, locatie delen en een beschrijving geven van 
onveilige situaties. Men reageert goed op deze meldingen, de 
ROVA maakt werk van meldingen waar ze wat aan kunnen doen. 
Bij de gemeente hebben we meermaals aandacht gevraagd over 
de matige staat van de wegen in het buitengebied waar we 
allemaal last van hebben. Dit kunnen we extra kracht bij zetten 
door meldingen middels deze app. 

Rudie te Selle 

 
Debat buitengebied Winterswijk 2-2-2022 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend 
voorjaar hebben we samen met OBW en BSV het initiatief 
genomen om een politieke debatavond voor het buitengebied te 
organiseren. In het Winterswijkse buitengebied hebben zich de 
afgelopen jaren een aantal grote ontwikkelingen voorgedaan 
zoals de opkomst van de zonneparken, discussie over een nieuw 
bedrijventerrein en de ontwikkeling van de natuur. Dit waren 
redenen om voor specifiek het buitengebied een debatavond te 
organiseren waarin de lijsttrekkers van de deelnemende politieke 
partijen, onder leiding van een ervaren debatleider, met elkaar 
debatteren over waar men met het buitengebied naar toe wil. 
Noteer alvast in de agenda: 2 februari 2022 in gebouw Emma in 
Ratum. Een uitnodiging volgt nog en alles onder voorbehoud van 
eventuele Corona maatregelen. 

Rudie te Selle 

 
Aanmelden 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)  
• Aalten 

Gerben Obbink (06-20905048) of André Ormel (06-
30565311)  

• Oost Gelre  
Mark Wenneger (06-22174036) 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. 

                                                                                              
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 – 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 
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