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Voorwoord 
‘En de boer, die ploegde voort’. Wat de titel van een nieuw rapport 
ook is, hoe derogatie ook uit gaat pakken, het nieuwe GLB er 
daadwerkelijk uit gaat zien of welke uitwerking het 7e Nitraat Actie 
Plan (NAP) ook heeft, de boer zet z’n schouders eronder en gaat 
door. Want de dieren moeten gevoerd en de gewassen verzorgd 
en geoogst. Dat heeft niks te maken met welk rapport of beleid er 
ook ligt, maar eenvoudig met de cyclus van de natuur en het 
leven. 
Structuur en vaste patronen, maar tegelijkertijd ook iedere dag 
weer inspelen op het hier en nu. Het zit in iedere boer. Transitie, 
oftewel veranderen, kunnen we allemaal, maar wel met een 
helder doel, voldoende tijd en vooral met veel meer erkenning en 
waardering dan we de afgelopen 3½ jaar hebben ontvangen. Als 
die randvoorwaarden er zijn, dan kunnen en willen wij veel. Ieder 
op zijn of haar manier. Keuzevrijheid, autonomie, daar draait het 
om voor ons als ondernemer. 
Ik hoop daarom ook dat u allen de ‘ledenconsultatie over het 
advies van Remkes’ heeft ingevuld. 
Laat uw stem als lid gelden. Middels dit soort consultaties, maar 
ook via de gemeentelijke LTO-app. Uw geluid is voor ons als 
bestuur enorm belangrijk om het gevoel vanaf het erf door te 
geven naar de belangenbehartiging, lokaal, in de regio, landelijk 
en zelfs Europees. Dus laat van u horen! 
 
Wij zijn er voor u! 

Stefan te Selle 

Biodiversiteitsplan en omgevingsvisie gemeente Aalten 
Dinsdag 4 oktober ben ik naar de oordeelsvormende bijeenkomst 
geweest van de gemeenteraad omtrent het biodiversiteitsplan en 
de omgevingsvisie. 

Biodiversiteitsplan 
Er is het een en ander uit de doeken gedaan over het op te 
stellen biodiversiteitsplan. Het zal  jullie niet verbazen dat 
de  “achteruitgang” van de biodiversiteit een van de 
redenen is voor het plan, oftewel het bekende riedeltje. 
 In het plan wordt de gemeente “opgedeeld” in 5 gebieden, 
te weten: 
-natuurgebieden 
-bossen 
-beken, watergangen en plassen 
-agrarisch cultuurlandschap 
-bebouwd gebied 
Van deze gebieden worden de huidige en gewenste staat 
omschreven en knelpunten en kansen aangegeven. 
Daarnaast worden er indicatorsoorten aangewezen. De 
staat/ontwikkeling van deze indicatorsoorten wordt als een 
goede indicator beschouwd voor de staat/ontwikkeling van 
de biodiversiteit in het desbetreffende gebied. Tijdens de 
bijeenkomst werden er denkrichtingen aangegeven voor de 
deze indicatorsoorten. Voor het agrarisch landschap werd 
er gedacht aan de kamsalamander en de kievit. Daar kun 
je wel wat van vinden. De kamsalamander zit in de buurt 
van water, niet handig als, zoals dit jaar, alles verdroogt. De 
kievit heeft last van natuurlijke vijanden, zoals de vos en 
roofvogels. Inmiddels hebben we met enkele politieke 
partijen hier over gesproken 
Daarnaast werden er nog enkele andere ideeën geopperd 
ter verbetering van de biodiversiteit waar je wel wat 
bedenkingen bij kunt hebben. Na de bijeenkomst heb ik dit 
even kort aangekaart bij de wethouder, waarna we de 
afspraak hebben gemaakt om deze winter een keer bij 
elkaar te komen om eventuele mogelijkheden en 
onmogelijkheden te bespreken met betrekking tot het 
biodiversiteitsplan. 
 
Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie zit nog in de prille beginfase, maar is 
uiteindelijk wel belangrijk voor de uitvoering van de 
omgevingswet. De omgevingswet zou in principe ingaan op 
1 januari 2023, maar of dat daadwerkelijk gebeurt is nog 
maar zeer de vraag. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe Aaltense omgevingsvisie 
in het tweede kwartaal van 2025 wordt vastgesteld. 
Als afdeling Oost-achterhoek is er door een aantal 
bestuursleden, als voorbereiding hierop zelf een visie 
geschreven. 
In deze visie hebben we voor heel aantal zaken 
aangegeven wat we wel en niet willen, maar ook wat we 
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kunnen betekenen c.q. kunnen leveren. Deze visie gaan we 
eerstvolgende vergadering bespreken. 
De bedoeling is om deze visie te zijner tijd aan te bieden aan het 
college en de beherende ambtenaren als input voor de 
omgevingsvisie. 

Andre Ormel 
 
N-regeling bestemmingsplan gemeente Aalten. 
Al met al is dit inmiddels een langlopend “project” geworden. We 
zijn nu bijna klaar met de inventarisatie. Dit heeft nogal wat tijd 
gekost omdat het lastig is gebleken om alle benodigde gegevens 
boven tafel te krijgen. 
Als deze inventarisatie is afgerond, zullen we weer naar de 
gemeente gaan om het een en ander af te stemmen. Echter blijkt 
dit soms ook zeer lastig te zijn, omdat er dan bijvoorbeeld weer 
een gerechtelijke uitspraak is over bijvoorbeeld emissiearme 
vloeren. 
Hopelijk kunnen  we richting het einde van het jaar meer 
duidelijkheid geven hierover. 

Andre Ormel 
 
Gebiedsaanpak Winterswijk 
Onder de noemer aanpak vitaal platteland begint de 
gebiedsaanpak voor de gemeente Winterswijk vorm te krijgen op 
organisatorisch vlak. Het projectbureau Overmorgen heeft 
afgelopen zomer haar rapport opgeleverd waarin staat vermeld 
welke opgaven er liggen op hoofdlijnen . Inhoudelijk heeft dit 
weinig tot geen nieuwe inzichten opgeleverd. Het is wel een 
reflectie en benoeming van de feiten zoals we die kennen over 
het Winterswijkse buitengebied. Al met al een aftrap voor een 
vervolg. De Winterswijkse gebiedsaanpak wordt met 
belangstelling gevold door de hogere overheden zoals provincie, 
rijk en waterschap. De verschillende opgaven zoals rondom 
stikstof, kaderrichtlijn water, leefbaarheid en droogte hebben een 
plek in de planvorming. Het is een traject dat de komende jaren 
gaat lopen waarin vanuit de provincie een projectleider is 
aangesteld welke met de overheden rijk, provincie, waterschap 
en gemeente  als 1 geheel probeert op te treden. Vanuit de 
landbouw zijn verschillende personen aangesloten, evenals 
vanuit platform natuur en landschap, de Buurtschappen Samen 
Vooruit,  de landgoederen en de Ondernemers Buitengebied 
Winterswijk. Samen vormen zij het gebiedsteam dat tot een 
samengesteld gebiedsplan komt. Voor ons betekent dat een 
helder plan voor de landbouw zonder bovenwettelijke kaders 
waarin er voor een ieder ook wat te halen is. Komend najaar 
wordt er gewerkt aan de verdere invulling van de organisatie, 
zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Het is de bedoeling 
om dit jaar nog een intentieovereenkomst te laten tekenen door 
de bestuurders van de verschillende partijen waarin op 
hoofdlijnen kaders worden geschetst. Het moge duidelijk zijn dat 
we geen voorschot nemen op het landelijke beleid. In de loop van 
volgend jaar zal het één en ander concreter worden. Mochten er 
vragen zijn, schroom niet deze te stellen!  

Rudie te Selle 
 
Modernisering WCL 
Afgelopen jaar zijn de verschillende partijen in het WCL gestart 
met de vernieuwing /  modernisering van het WCL. De huidige 
opzet  met een dagelijks bestuur van 9 personen uit de 
verschillende belangen met daarnaast een groter algemeen 
bestuur met eveneens de verschillende belangen, werkte niet 
meer naar tevredenheid. Het Algemeen Bestuur was te weinig 
betrokken wat tot gevolg had dat de interesse afnam. Daarnaast 

heeft het college van B&W moeite met de rol van voorzitter 
van het WCL door een wethouder. De adviezen uit het WCL 
kunnen haaks staan op college besluiten, wat de 
wethouder in een ongewenste situatie kan brengen . Ook 
op juridisch vlak is de ambtelijke ondersteuning in een 
dagelijks bestuur van de stichting WCL ongewenst. Om met 
de tijd mee te gaan ligt er nu een voorstel waarin er gewerkt 
gaat worden met een onafhankelijke voorzitter. De 
ambtelijke ondersteuning blijft wel  geborgd en de 
wethouder komt in een rol in het dagelijks bestuur. Ook 
komt er een kleiner dagelijks bestuur dat enkel een 
dienende rol heeft richt het AB. Ook wordt de frequentie van 
vergaderingen van het AB aangepast. De samenstelling 
van het AB wordt ook geactualiseerd, o.a. komt er een plek 
voor de jongeren en gaan we vanuit de landbouw terug van 
4 naar 2 afgevaardigden. We blijven er wel op letten dat de 
balans op orde blijft. Daarnaast in het de bedoeling om te 
gaan werken met werkgroepen op thema´s. Hierbij valt te 
denken aan een thema´s gebiedsgerichte aanpak en 
communicatie/pr. Komende tijd wordt het één en ander 
verder uitgewerkt, zodat we in het voorjaar een nieuwe 
invulling eraan kunnen geven. 

Rudie te Selle 
 
Kennismaking nieuw college en raadsleden gemeente 
Aalten 
Op donderdag 29 september jongstleden hebben wij de 
wethouders en raadsleden van de gemeente Aalten op 
bezoek gehad voor een kennismaking met LTO. Locatie 
van de bijeenkomst was het melkveebedrijf van de familie 
Obbink aan de Bosweg.  
 

Andre Ormel heeft uitleg gegeven over de organisatie LTO, 
wie we zijn en wat we doen. Daarnaast is hij ingegaan op 
de agrarische sector in Aalten, de aantallen agrarische 
bedrijven, de diversiteit tussen de bedrijven en de 
oppervlaktes landbouwgrond die in gebruik zijn. Ook de 
werkgelegenheid die de agrarische sector in Aalten geeft is 
nogmaals benadrukt. 
 
Vanuit AJK Aalten/Winterswijk hebben Bart Ebbers en 
Emiel Koskamp uitgelegd wat ze als AJK aan activiteiten 
doen en waarom het belangrijk is om jonge boeren met 
dezelfde interesse samen te brengen in een vereniging. 
Ook is kort besproken wat belangrijk is voor jonge boeren 
om in de toekomst aan de slag te kunnen en willen in de 
agrarische sector. 
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Gerben Obbink hield een inleiding over de ontwikkeling van zijn 
melkveebedrijf in de afgelopen jaren  en welke uitdagingen er nog 
aan zitten te komen. Vanuit Den Haag en Brussel neemt de 
regeldruk in rap tempo toe. Hoe moet je hier als bedrijf op 
inspelen en wat kan de gemeente daarin in doen. Ook is 
uitgelegd welke stappen er op het gebied van duurzaamheid, 
energie en biodiversiteit zijn gezet. Maatschappelijk gewenst, 
maar economisch nog niet rendabel.  
 
Vervolgens was er en rondleiding over het bedrijf met de nodige 
uitleg. Het was voor beide kanten een zinvolle bijeenkomst, we 
gaan er vanuit dat we ook de komende jaren in goede 
samenwerking verder kunnen werken aan een vitale agrarische 
sector in Aalten.  

Gerben Obbink 
 
Uitwisseling Vardingholt 
Donderdag 15 september heeft de commissie Winterswijk de 
collega's van Bauernverband Vardingholt ontvangen. Door 
Corona heeft dit in de afgelopen jaren niet plaatsgevonden. 
Van beide kanten vonden we het wel belangrijk dit contact weer 
op te pakken. Het was onze beurt als gastheer, en we hebben de 
oosterburen ontvangen op het melkveebedrijf van Michel 
Tiggeloven in Meddo. Een bedrijf van bovengemiddelde omvang 
dat met veel eigen middelen is opgebouwd, en waar ook vrijwel 
alle werkzaamheden zelf, met hulp van een paar medewerkers, 
worden uitgevoerd, zoals het inkuilen en bemesten etc. 
Na de rondleiding door Michel heeft Stefan te Selle een 
presentatie gegeven over de VKA en de stikstofcrisis in NL en 
Winterswijk in het bijzonder. De verschillen met de buren aan de 
andere kant van de grens gaven genoeg stof tot napraten onder 
het genot van wat drankjes en versnaperingen.  Daarbij bleek 
uiteraard dat men ook daar met de nodige problemen kampt.  In 
de Duitse politiek en samenleving zijn ook mensen die niet 
'landbouwminded' zijn en die onze stikstofnormen als een 
voorbeeld zien, dus herkenning was er ook zeker. 
Volgend jaar gaan wíj weer de grens over, dat is al wel besloten. 

Niels Abbink 
 
Gespreken met politieke partijen 
De afgelopen maanden hebben we als commissie verschillende 
keren gesproken met Winterswijkse politieke partijen. Na de 
afgelopen gemeenteraadverkiezingen hebben we ervoor 
gekozen om de gekozen politieke partijen individueel te 
benaderen voor een kennismakingsgesprek. Zo  hebben we in 
juli gesproken met de lokale VVD en PvdA door hen uit te nodigen 
op één van onze bedrijven. Door een rondgang over het bedrijf 
kom je al snel met hen in gesprek over het reilen en zeilen van 
de agrarische sector. Hierbij hebben we in kaart gebracht welke 
thema´s er allemaal op onze sector af komt en wat dat betekent 
voor de individuele bedrijven. Vervolgens is er begin augustus 
een gesprek geweest met de 4 wethouders uit het college en de 
coalitie partijen in de gemeenteraad.  Hierbij waren verschillende 
agrariërs aanwezig. Ook hier zijn verschillende thema´s 
besproken, maar lag de nadruk op de gebiedsaanpak in het kader 
van vitaal platteland en de onvrede in de agrarische sector welke 
zich uit in o.a. de omgekeerde vlaggen. Hier hebben we 
aangekaart waar wat ons betreft de knelpunten liggen. Wat we 
de verschillende partijen vooral meegegeven hebben is dat we 
altijd benaderbaar  zijn en graag onze zijde van het verhaal 
vertellen. Daarnaast hebben we met de commissie half augustus 
een kennismakingsgesprek gehad met wethouder Wassink. 
Hierin zijn de relevante thema’s voor ons in het buitengebied 

besproken en onder de aandacht gebracht.  Komende tijd 
gaan we nog door met gesprekken  met de lokale politiek 
met partijen die we nog niet hebben gesproken.  

Rudie te Selle 
 
Fietstocht ‘De boer op’ in Aalten geslaagd 
Afgelopen zondag 31 juli organiseerde LTO commissie 
Aalten weer een fietstocht ‘De boer op’. Om meer aandacht 
te geven aan lokale producten van onze boeren 
organiseerden we dit jaar een BoerBurgerBrunch tijdens de 
fietstocht. Op alle drie de bedrijven was een lokaal product 
te koop als onderdeel van de brunch.  
 
Het was gezellig druk deze dag met ruim 400 bezoekers. 
Tijdens de fietstocht konden belangstellenden een kijkje 
nemen op drie agrarische bedrijven. Deze bedrijven 
hebben er veel energie in gestopt om iedereen te 
informeren en vermaken. Zowel voor de burgers als de 
collega boeren was het door de inzet van deze drie 
bedrijven een geslaagde dag. De organisatie wil de familie 
Wikkerink , familie Vreman en Loonbedrijf Westerveld dan 
ook bedanken voor hun inzet en medewerking.  

Gerben Obbink 
 
Fietstocht PeGeWE 
Op vrijdag 29 juli hebben we de stopplaats verzorgd van de 
PeGeWe fietsvierdaagse. Deze fietstocht wordt jaarlijks 
verzorgd door de Winterswijkse protestantste kerk waarbij 
de opbrengst van de fietstocht wordt geschonken aan het 
goede doel. Dit jaar was de stop in Ratum op het gemengde 
bedrijf van Geert Toebes waar pluimvee wordt gehouden in 
combinatie met vleesvee. Met een film over het houden van 
het pluimvee en met de vleeskoeien in de wei hebben we 
laten zien hoe de keten in elkaar steekt. Het bezoek op de 
stopplaats kwam laat op gang, door het regenachtige weer 
waren velen laat gestart. Desondanks kunnen we 
terugkijken op een geslaagde middag waar we naast de 
deelnemers van de fietstocht, ook nog verscheidende 
mensen hebben kunnen spreken. 

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)          06-55700534 
Jennifer de Jong (secretaris)          06-12123177 
Liesbeth Prinsen-te Peele (Penningmeester) 06-22754602 
Pascal Klein Holkenborg           06-46546678 
Gerben Obbink            06-20905048 
Rudie te Selle            06-12082019 
Mark Wenneger            06-22174036 
André Wikkerink            06-13445454 
André Ormel            06-30565311 
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