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Nieuwsbrief 
september 2021 

 
 

Voorwoord 
De vakanties zijn weer voorbij, het graan gedorst en 
de eerste aardappelen gerooid. De maïs begint af te 
rijpen en de grasvoorraad is op nagenoeg alle 
plekken weer hersteld. Een groeizaam jaar zoals we 
dat graag zien. Maar hoe lang kan dit nog, hier in de 
Achterhoek? Hoeveel grond houden we als 
landbouw over? En wat kan en mag er dan nog op 
die grond? Het 7e NAP ligt ter inzage en daarop kunt 
u reageren, maar ook in de gebiedsaanpakken is 
grond in overgangsgebieden een heet discussiepunt. 
Wij zetten maximaal in op behoud van een zo groot 
en volwaardig mogelijk agrarisch gebruik, zodat u 
ook de komende jaren kunt blijven oogsten! 
Wij wensen u alvast veel succes met de oogst in de 
komende maanden! 

Stefan te Selle 
 
 
Stikstofbijeenkomst Radstake met  
Dirk Bruins 
Woensdagavond 28 juli was Dirk Bruins, voorzitter 
LTO Noord te gast bij ons in de Radstake. Aanleiding 
was het plan van o.a. LTO en Bouwend Nederland, 
getiteld Duurzaam Evenwicht (DE-plan). Dit plan 
deed nogal wat stof opwaaien en ook wij als bestuur 
hebben hierover kritisch gesproken met Dirk Bruins 
en Sjaak van der Tak. Deze avond werd goed 
bezocht door circa 50 leden. Dirk nam de aanwezige 
leden mee naar de aanleiding van het DE-plan, 
schetste het politieke speelveld in Den Haag en ging 
in op de diverse (kritische) vragen uit de zaal. Maar 
ook eerlijk concludeerde hij dat hij geen antwoord 
had op alle vragen, omdat er nog veel open einden in 
het plan zitten. Open einden die in en mét het gebied 
ingevuld zouden moeten worden. Voorop staat dat 
de uitdaging groot is en dat een grote pot geld vanuit 
Den Haag noodzakelijk is om het plan te doen slagen. 
Tot op heden lijkt het plan nog niet echt op de 
onderhandelingstafel te liggen. 

 Stefan te Selle 
 
 
 
 

Grootschalige zonneparken voorlopig 
van de baan in Aalten 
Na veel lobbywerk vanuit LTO onder het motto 
‘weilanden begrazen in plaats van beglazen’ is 
de eerste stap gezet. Tot september 2022 
mogen er geen grootschalige zonneparken 
ontwikkeld worden op landbouwgrond. De al 
lopende initiatieven voor zonneparken worden 
stilgelegd. Dit is vastgesteld in een extra 
gemeenteraadsvergadering op 12 juli. In deze 
gemeenteraadsvergadering 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. 
 
In verschillende gesprekken en inspreekrondes 
hebben we steeds weer duidelijk gemaakt dat 
grootschalige zonneparken ontwikkelen op 
landbouwgrond onwenselijk is. Met input vanuit 
LTO Noord heeft het CDA een amendement 
voorbereid. Dit amendement draagt B&W op 
eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op daken en harde 
ondergrond in het buitengebied. Daarbij is in het 
amendement opgenomen dat er ook een 
volledig onderzoek moet komen naar de 
mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en 
wanden van de industriebedrijven in de 
gemeente Aalten. Dit amendement is ingediend 
en ondersteund door CDA, Gemeentebelangen, 
ChristenUnie, D66 en VVD. Het amendement 
werd met veertien stemmen voor en drie tegen 
aangenomen. Alleen de Progressieve Partij 
stemde tegen. Wij zijn er op dit moment 
tevreden mee dat vrijwel alle politieke partijen 
er met ons voor willen zorgen dat het 
buitengebied van Aalten groen blijft. 
 
We hebben als LTO Noord afgelopen maand 
het projectplan ‘Zon van Land naar Dak’ 
opgesteld. Dit projectplan zorgt voor een 
volledig onderzoek naar de mogelijkheden voor 
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zon op dak en harde ondergrond. We willen daarbij 
zelf het initiatief houden om de snelheid er in te 
houden en om met bruikbare resultaten te komen 
voor september 2022. Op dit moment zijn we in 
overleg met wethouders en ambtenaren over de 
mogelijke uitvoering van het projectplan.  

Gerben Obbink 
 
 
Bezwaar zonnepark 
Zonnepark Havebos gaat voorlopig niet door. De 
bestuursrechter heeft de verleende vergunning 
verworpen omdat er een vluchttunnel voor een das 
is gevonden naast aanmerkingen op brandveiligheid.  
Het bezwaar van LTO Noord is ongegrond verklaard 
maar er waren meerder bezwaarmakers en het 
bezwaar van Verenigd Old Sillevold is gegrond 
verklaard.  
De initiatiefnemer van het zonnepark heeft inmiddels 
bij de provincie een ontheffing aangevraagd voor de 
Wet natuurbescherming om de aanleg alsnog 
mogelijk te maken. 

André Wikkerink 
 
 
Voortgang N-regeling bestemmingsplan 
gemeente Aalten 
Helaas kunnen we nog niet melden dat dit 
onderwerp een gepasseerd station is. Er wordt nog 
steeds gewerkt aan een goede regeling voor de 
verschillende bedrijven die met de huidige opzet in 
de problemen kunnen komen. Het moeilijke aan dit 
onderwerp is dat je zo ongeveer iedere week de 
opzet weer kunt veranderen, vanwege nieuwe 
gerechtelijke uitspraken. De planning is wel om in 
september nog met de gemeente en de ODA om 
tafel te gaan om het een en ander kort te sluiten. 
Wordt vervolgd. 
     André Ormel 
 
 
CBTB-gelden Aalten 
Zoals jullie allen weten is LTO Noord afdeling Oost 
Achterhoek ontstaan uit diverse fusies. Een van de 
voormalige fusies partners, te weten de Aaltense 
CBTB, heeft destijds een flinke som geld 
overgehouden aan de verkoop van de voormalige 
landbouwschool in Aalten. Dit geld is altijd ‘gelabeld’ 
als Aaltens geld tijdens de fusies, met als doel dit 
beschikbaar te houden voor de Aaltense leden. In 
totaal gaat om € 44.000,- op de spaarrekening en     
€ 48.000,- nominale waarde, Rabobank certificaten. 
Als commissie Aalten hebben we, samen met enkele 
Aaltense leden, een bestedingsdoel bedacht voor dit 
geld, welke door het bestuur van LTO-Oost 
Achterhoek is goedgekeurd. Kern van het project is 
dat we de toekomstige generatie boeren uit de 
gemeente Aalten willen ondersteunen. 

Het is onze bedoeling om de Rabo-certificaten 
beschikbaar te stellen aan LTO-Oost 
Achterhoek. Het geld op de spaarrekening komt 
ten goede aan de Aaltense leden. Aaltense 
leden kunnen op de volgende twee manieren 
geld krijgen uit deze pot. 
 
Bij het behalen van een trekkerrijbewijs € 250,-. 
Bij bedrijfsovername € 1.000,-.  
 
Voor beide opties geldt, dat je woonachtig moet 
zijn in de gemeente Aalten en lid moet zijn van 
LTO Noord en dat je na overleggen van de 
rekening dit bedrag kunt krijgen. Het project is 
gestart op 1 januari 2021. Voor de afhandeling 
hiervan kun je je melden bij onze 
penningmeester, Liesbeth Prinsen-te Peele. 
Voor de contactgegevens zie einde van deze 
nieuwsbrief. 

    André Ormel 
 
 
Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 
Winterswijk 
Afgelopen voorjaar hebben we een zienswijze 
ingediend voor de locatiekeuze van een nieuw 
te ontwikkelen bedrijventerrein aan de 
Misterweg. Begin augustus kwam hier een 
reactie op van het collega van B&W welke ons 
niet tot tevredenheid kon stemmen. Zo is wat 
ons betreft te makkelijk uitgeweken naar een 
nieuwe locatie in het buitengebied, zonder eerst 
een totale afweging te maken van de nog vrij 
liggende percelen bedrijventerrein zoals de 
spoorzone en het molenveld. Onze 
argumentatie dat we de landbouwgrond nodig 
hebben wordt makkelijk afgedaan met ‘de 
dalende trend in de veestapel omvang’. Over de 
stikstof problematiek wordt niet gesproken, er is 
enkel een afstandsbepaling gedaan naar de 
N2000 gebieden met de rolmaat. Dit probleem 
wordt vooruitgeschoven, terwijl in onze ogen dit 
toch meegenomen moet worden, is het 
ontwikkelen van een bedrijventerrein überhaupt 
wel mogelijk? Ook wordt er geen rekening 
gehouden met het verplaatsen van de huidige 
agrarische activiteiten, waar moet dat naar toe 
en welke impact heeft dat. Reden temeer voor 
ons om op 8 september jongstleden in te 
spreken in de raadsvergadering om de 
genoemde punten voor de gemeenteraad te 
herhalen. Dit riep nog enkelen vragen op, maar 
zoals het er nu op lijkt stemt de  gemeenteraad 
toch voor een nieuw te ontwikkelen bedrijven 
terrein aan de Mistersweg. Dit betekend tevens 
dat in het gebiedsproces dat al loopt voor de 
ecologisch verbindszone richting het 
Korenburgereveen er een nieuwe opgave bij 
krijgt. Onze inzet hierbinnen blijft dat dit niet 



LTO Noord afdeling Oost Achterhoek – Nieuwsbrief september 2021 

 

  
LTO Noord afdeling Oost Achterhoek – Secretariaat: Varsseveldsestraatweg 120, 7122 NT Aalten –  Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle 
 

ten kosten mag gaan van nog meer landbouwgrond. 
Wordt vervolgd. 

    Rudie te Selle 
Gebiedsaanpak Achterhoek 
Lange tijd was er nauwelijks beweging rondom de 
gebiedsprocessen in de Achterhoek, maar de 
afgelopen 2 weken lijkt er ineens haast te zijn. 
Diverse overleggen worden gepland en moet er van 
alles worden geïnventariseerd. Zo schuiven Rudie te 
Selle en ik aan bij de overleggen van Gelderse 
Maatregelen Stikstof (GMS) Achterhoek, daarbij 
wordt momenteel het gebied en de opgave verkend. 
En wat kan de rol van de landbouw daarin zijn? 
Wij zetten daarbij in op een maximaal perspectief 
voor de toekomstgerichte boer, óók in en rondom 
Winterswijk met haar 4 N2000 gebieden. Daarnaast 
starten binnenkort overleggen over langjarige 
afspraken over Natuur Inclusieve Landbouw (NIL), 
ook daar zal langjarige zekerheid en 
toekomstperspectief de hoogste prioriteit hebben. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze processen, 
dan hoor ik dat graag.  

    Stefan te Selle 
 
 
Gemeente verkiezingen  
In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen 
weer voor de deur. Als bestuur hebben wij de eerste 
gesprekken met partijen gevoerd om onze 
aandachtspunten vanuit de regio in de verschillende 
partijprogramma’s te krijgen. De komende periode 
zullen andere partijen volgen. 
Een aantal zaken die wij hoog op de lijst hebben 
staan: ruimte voor groei- en bedrijfsontwikkeling 
Energie, pas de zonneladder toe, zon op dak. Wij 
willen graag begrazen in plaats van beglazen! 
Effectief natuur- en bermbeheer in overleg met de 
agrarische sector. Veiligheid van de wegen in het 
buitengebied. Boerderijeducatie weer als vast 
programma in het basisonderwijs. Zo laag mogelijke 
gemeentelijke lasten, o.a. OZB en leges en geen 
aanvullende regionale koppen op landelijk beleid. 
Graag een faciliterende overheid. 
 
Heeft u contacten binnen de politiek, gebruik uw 
invloed en probeer zo veel mogelijk van onze 
lobbyagenda erin te krijgen. 

    Stefan te Selle 
 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
Zoals elke vereniging zijn de leden van de vereniging 
het fundament, daarnaast heeft elke vereniging een 
bestuur nodig om de ‘dagelijkse leiding’ op zich te 
nemen. Dit alles met een bevoegdheid die is 
afgegeven door de leden. Voor de continuïteit en 
effectiviteit is het belangrijk dat er door de jaren 
heen een geleidelijke instroom van nieuwe 

bestuursleden plaatsvindt. Dit is de reden dat 
we werken met maximaal twee termijnen van 
vier jaar.  
Het dagelijks bestuur ervaart steeds meer 
moeite om leden te vinden die bereid zijn om 
tijd en energie te steken in het vervullen van 
een bestuursfunctie binnen onze afdeling, dit 
baart ons zorgen. We weten allemaal hoe 
belangrijk het behartiger van onze belangen is, 
of dit op gemeentelijk, provinciaal, landelijk, 
Europees of bij het waterschap is, overal willen 
we graag onze invloed uitoefenen. Dit alles 
begint met het vinden van mensen die bereidt 
zijn hier tijd en energie in te steken.    
 
Daarom willen we via deze weg een oproep 
doen aan jullie als leden, mocht jezelf of iemand 
in je omgeving weten die interesse heeft om 
een bestuursfunctie te vervullen laat het ons 
weten.  
 
 
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  M 06-12 08 20 19  
Michel Tiggeloven M 06-12 28 72 03 

• Aalten 
Gerben Obbink  M 06-20 90 50 48 
André Ormel  M 06-30 56 53 11  

•  Oost Gelre  
Mark Wenneger  M 06-22 17 40 36 
Pascal Kl. Holkenborg  M 06-46 54 66 78 

• Oude IJsselstreek  
Sander Fisser  M 06-48 07 19 40 
André Wikkerink  M 06-13 44 54 54 

 
 
Alleen voor leden! 
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• 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 Noord afdeling  
Oost Achterhoek  
Stefan te Selle – Voorzitter  M 06-55 70 05 34 
Jennifer de Jong – Secretaris M 06-12 12 31 77 
Liesbeth Prinsen-te Peele – Pm M 06-22 75 46 02 
Sander Fisser    M 06-48 07 19 40 
Pascal Klein Holkenborg  M 06-46 54 66 78 
Gerben Obbink   M 06-20 90 50 48 
Rudie te Selle    M 06-12 08 20 19 
Mark Wenneger   M 06-22 17 40 36 
Michel Tiggeloven   M 06-12 28 72 03 
André Wikkerink   M 06-13 44 54 54 
André Ormel    M 06-30 56 53 11 
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