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Beste allemaal,

Het jaar 2020 zullen we ons allemaal nog lang blijven herinneren. Een jaar waarin door de coronapan-
demie de samenleving wereldwijd, abrupt tot stilstand kwam. Een tot dan toe onbekend virus had grote 
gevolgen voor onze leden en hun bedrijven, maar ook voor onze mooie vereniging. Kwamen we in 2019 
nog vaak gezellig bij elkaar, inmiddels zijn we gewend om elkaar alleen nog via een beeldscherm te zien. 
Laten we hopen dat we in de loop van 2021 elkaar weer de hand kunnen schudden op een bijeenkomst 
bij jou in de buurt.

Toekomstgericht ondernemen

In een toekomst die onzeker lijkt is het van belang dat iemand met je meedenkt. Zo iemand willen wij 
zijn. Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe strategische visie opgesteld en een nieuwe frisse huisstijl 
ontwikkeld. We benadrukken in onze visie dat LTO Noord de toekomstgerichte ondernemersvereniging 
is, die leden centraal stelt en continu werkt aan een beter toekomstperspectief voor al onze leden. Dag 
in dag uit staan bijna 800 bestuurders en zo’n 160 collega’s klaar om jouw belangen te behartigen. Dat 
doen we lokaal bij de gemeente, bij de provincies, landelijk in Den Haag en op Europees niveau in Brus-
sel. Onze sleutelwoorden zijn: betrokken, verbindend en toekomstgericht.

Zichtbaarheid

Boeren en tuinders verdienen een betere positionering. Als organisatie van en voor boeren en tuinders, 
willen wij daar een leidende rol in vervullen. Die ambitie willen we waarmaken in het belang van onze 
leden. Ondanks alle hectiek vinden we het nodig hierop te blijven investeren. Zo ontwikkelen we op 
verzoek van onze leden programma’s & projecten die de sector verder helpen en onze lobby versterken. 
Een hartenkreet van onze leden is om de zichtbaarheid van de sector te vergroten door middel van een 
goed verhaal met realistische beelden. Daarom hebben we een politieke troonrede gemaakt en werken 
we aan een imagocampagne voor de sector.

Terugblik op 2020

In dit jaaroverzicht laten we zien welke resultaten we nog meer behaalden. Ik hoop dat je, net als ik, bij 
het lezen onder de indruk van wat wij als LTO Noord samen met jou in het verslagjaar allemaal hebben 
bereikt. We doen dit allemaal, voor ons allemaal.

Hopelijk tot snel!

Dirk Bruins
Voorzitter LTO Noord

LTO Noord: een toekomstgerichte 
ondernemersvereniging die leden 
centraal stelt

'Boeren en tuinders verdienen een betere positionering'  
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Dit is wat wij doen

LTO Noord is de toekomstgerichte 
ondernemersvereniging voor boeren en tuinders 
in de negen noordelijke provincies. Wij zetten 
ons in voor de belangen van ruim 23.000 boeren, 
tuinders en ondernemers in de agrarische keten. 
Het merendeel van onze leden is producent van 
voedsel, sierteeltproducten of energie en draagt 
daarnaast zorg voor het landschap. Wij gaan de 
dialoog aan met de overheid. We verbinden de 
agrarische sector met burgers en consumenten 
en we laten zien wat de agrarische sector voor de 
samenleving betekent. 

De komende jaren neemt LTO Noord samen 
met haar leden het voortouw in de ontwikkeling 
van de sector. We ontwikkelen programma’s 
en projecten die agrarische ondernemingen 
toekomstbestendig maken. De kennis die dit 
oplevert delen we weer met boeren en tuinders. 
Met ruim 160 collega’s zetten wij ons dagelijks 
met hart en ziel in voor agrarische ondernemers.
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LTO Nederland wordt gefinancierd uit een deel 
van de contributie van de leden van LTO Noord, 
ZLTO en LLTB. Onze leden zijn dan ook lid zijn 
van LTO Nederland.
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Wekelijks webinar door  
de werkgeverslijn

Diana Eleveld, adviseur bij de Werkgeverslijn: 

“Wij zijn het aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en 
tuinbouw en dat bleek wel tijdens de coronacrisis: de telefoon 
van de Werkgeverslijn stond roodgloeiend. Door het goede 
netwerk van LTO Noord en LTO Nederland konden wij boeren 
en tuinders de juiste informatie bieden over RIVM-maatre-
gelen op de werkvloer en steunpakketten voor de agrarische 
sector. Om met onze informatie zoveel mogelijk agrarische 
werkgevers te bereiken, organiseerden we wekelijks webinars, 
met in totaal 2.887 kijkers!” www.werkgeverslijn.nl.  

Programma’s & Projecten

Terugblik  
van maand  
tot maand
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Feb Jun OktApr Aug DecJan Mei SepMrt Jul Nov

Innovaties centraal bij  
Boer aan het roer

Gemotiveerde boeren en tuinders zelf aan het stuur 
zetten in verbinding met de samenleving, dát is de 
insteek van de proeftuin Boer aan het Roer, van start 
gegaan in 2020. De proeftuin is onderdeel van de 
Regio Deal Foodvalley, waar LTO Noord medefinancier 
van is. Met Boer aan het Roer werken onderzoekers, 
overheden en deelnemers in de Foodvalley regio 
gezamenlijk aan een toekomstbestendige landbouw. 
Ze richten zich op haalbare en betaalbare innovaties 
en ontwikkeling op het gebied van emissiereductie, 
circulaire veevoeding, bodem- en waterkwaliteit en 
sensoring en monitoring. Innovaties worden in de 
praktijk getoetst op pilotbedrijven.  
www.boeraanhetroer.nl.

Programma’s & Projecten, LTO Noord Innovatiefonds

Landbouwnetwerk Regio  
Foodvalley van start 

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley ging officieel 
van start. Het Landbouwnetwerk bestaat uit keten-
partners in en rond de agrarische sector in de Regio 
Foodvalley en omgeving. Agrarische ondernemers, 
industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen 
(onderzoek en onderwijs) doen mee. Samen werken 
ze aan een toekomstbestendig en vitaal agrarisch  
ondernemerschap. LTO Noord is een van de partners. 

Regio Oost

App om faunaschade  
te taxeren

LTO Noord vindt het belangrijk om te weten in welke 
mate en door welke dieren faunaschade wordt ver-
oorzaakt. Daarom ontwikkelde LTO Noord in regio 
Oost een mobiele versie van de website waar boeren 
faunaschade kunnen melden. Voor schademelders 
betekent dit een forse vereenvoudiging van het proces: 
van 42 muisklikken naar minder dan 10 en met nauw-
keurige plaatsbepaling. 

Regio Oost, LTO Noord Innovatiefonds

Vruchtbare Kringloop  
Zuid-Holland op stoom 

In Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland (VKZH) werken 
verschillende agrarische sectoren samen om kring- 
lopen te sluiten. Zo dragen ze positief bij aan klimaat, 
milieu en leefomgeving. De experimenteertuin van 
VKZH biedt boeren en tuinders de kans om samen te 
onderzoeken en ervaren hoe kringlooplandbouw de 
basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering. Bij elk expe-
riment staat de bodem centraal als voorwaarde voor 
een gezond gewas, gezonde dieren en een gezonde 
toekomst.  www.vruchtbarekringloopzuidholland.nl

Regio West

INNOVATIEFONDS INNOVATIEFONDS



12 Jaarverslag LTO Noord 2020



 13

Stikstofupdates

Om onze leden op de hoogte te houden van 
de provinciale ontwikkelingen rond het stikstof-
dossier, verstuurden wij per provincie of regio 
regelmatig een extra nieuwsbrief met de laatste 
stand van zaken. In iedere provincie was een 
afvaardiging van LTO Noord binnen de provinci-
ale Landbouwcollectieven actief bezig met het 
stikstofdossier.

Regio West

LTO Noord inventariseert  
klachten bermbeheer

LTO Noord heeft haar leden opgeroepen om klach-
ten over bermonderhoud en probleemonkruiden te 
melden. LTO Noord heeft een overleg gehad met 
Rijkswaterstaat (RWS) over deze overlast. Rijks-
waterstaat heeft een nieuw beleidsplan gemaakt 
over onderhoud en beheer langs hun eigendom-
men. RWS heeft LTO Noord gevraagd om in kaart 
te brengen wat de hotspots zijn, waar landbouw 
in directe zin last heeft van de aanwezigheid van 
deze probleemonkruiden. Tevens heeft RWS op 
verzoek van LTO Noord het moment van beheer en 
onderhoud vervroegd (voordat de zaden verspreid 
worden) en een tweede maaimoment in het  
beleidsplan opgenomen.

Regio Noord

Oudegaasterbrekken  
niet stikstofgevoelig

LTO Noord heeft veel energie gestoken in de 
discussie over de aanwijzing van stikstofgevoelige 
habitats in het Natura 2000 gebied Oudegaaster-
brekken. Dit had tot gevolg dat de verantwoorde-
lijke Minister geen besluit nam over de aanwijzing. 
Ook binnen het Provinciehuis wordt de lijn van de 
Minister gevolgd en wordt Oudegaasterbrekken 
niet als toetsgebied voor stikstof gehanteerd. 

Regio Noord

Gezamenlijke aanpak meest 
effectief voor bestrijding 
muizenuitbraak 

Vroegtijdig inzicht in de mogelijke ontwikkeling van 
muizenuitbraken in combinatie met hogere water-
peilen en bevloeiing. Dat lijkt de meest effectieve 
aanpak om schade als gevolg van muizenuitbraken 
te beheersen, zo blijkt uit het rapport ‘Muizen- 
uitbraken in 2019-2020 in beeld’ dat in het ver-
slagjaar is gepresenteerd. Het rapport is opgesteld 
in opdracht van LTO Noord, Provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân. 

Regio Noord, LTO Noord Innovatiefonds

INNOVATIEFONDS
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Terugblik  
van maand  
tot maand

Emissiereductie hand in hand  
met economisch perspectief

Projectleider Cathy van Dijk: 

“In 2030 moeten in de melkveehouderij de ammoniakemissies en 
methaanemissie fors gereduceerd zijn. Alleen, hoe haalbaar is dat? 
LTO Noord en Wageningen Livestock Research initieerden daarom met 
financiële steun van ministerie van LNV het project Netwerk Praktijk-
bedrijven: 115 deelnemende melkveebedrijven gaan oplossingen voor 
emissiereductie toetsen in de praktijk. Zij willen laten zien dat reductie 
hand in hand kan gaan met behoud van economisch perspectief! Daar-
bij gaat het niet alleen om kennis verspreiden, maar ook om samen 
leren, ervaren en vooral doen. Wij vinden allemaal dat het belangrijk is 
dat er een gezonde melkveehouderijsector in Nederland blijft.”  

Programma’s & Projecten
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Vruchtbare Kringloop  
verder uitgerold

Al meer dan vijf jaar steunt LTO Noord Vruchtbare 
Kringloop, regionale projecten rondom efficiënte  
benutting van mineralen en beter bodem- en  
waterbeheer. Zo startte vijf jaar geleden Vruchtbare 
Kringloop Overijssel op. In 2020 kreeg het project 
nogmaals een vervolg. Overijsselse melkveehouders 
en akkerbouwers blijven dus ook de komende twee 
jaar werken aan de vruchtbaarheid van hun bodem. 
Vruchtbare Kringloop Drenthe krijgt eveneens een 
vervolg voor twee jaar, zodat melkveehouders ook in 
die provincie hun kennis en ervaring met kringloop-
landbouw verder kunnen uitbouwen. In Zuid-Holland 
start voor het eerst een Vruchtbare Kringloop-project. 
In deze provincie richt het project zich op een samen-
werkingsverband tussen verschillende agrarische sec-
toren en kennisinstellingen, om gezamenlijk resultaten 
te boeken in het sluiten van kringlopen.  

Programma’s & Projecten, LTO Noord Innovatiefonds

Zienswijze drainagebeleid  
waterschap

Het drainage- en beregeningsbeleid van waterschap 
Rijn en IJssel lag (opnieuw) ter inzage. LTO Noord 
heeft deze herkansing gebruikt om enkele correcties 
en aanpassingen door te laten voeren. Daarnaast 
diende LTO Noord een collectieve zienswijze in. Die 
zienswijze bereidden we samen met de portefeuille-
houders Water van de betreffende LTO Noord-afde-
lingen voor. 

Regio Oost

Plan van aanpak voor zon op dak 
in Drenthe

Iedere provincie moet zelf een programma maken om 
de overstap naar duurzame energie in goede banen 
te leiden. LTO Noord was zwaar teleurgesteld en 
bezorgd over het concept van de Drentse Regionale 
Energiestrategie. Er werd te snel naar landbouwgrond 
gekeken voor de aanleg van zonneparken. Naast het 
onvoldoende toepassen van de zonneladder, was 
niets terug te vinden van het LTO Noord-bod in het 
conceptplan. Provincie Drenthe heeft LTO Noord 
benaderd om samen met gemeenten een plan van 
aanpak voor zon op het dak uit te werken. Inmiddels 
ligt er een conceptplan om dit uit te rollen. Conform 
plan wordt dit eerst gedaan in de drie noordelijke 
Drentse gemeenten. In Friesland trekt LTO Noord 
samen op met andere maatschappelijke partijen in de 
Friese Energie Alliantie (FEA). Die zorgt ervoor dat 
de belangen van de maatschappelijke partijen straks 
goed zijn terug te vinden in de uitvoeringsagenda. 

Regio Noord

Nieuwe faunavisie  
LTO Noord Regio West 

Faunabeheer is voor onze leden een belangrijk speer-
punt. De schade aan landbouwgewassen door in het 
wild levende diersoorten is fors toegenomen en veel 
boeren en tuinders leiden daardoor een aanzienlijke 
financiële schade. Het is zelfs zo erg dat de continu-
iteit van bedrijven onder druk kan komen te staan. 
LTO Noord regio West wil het faunadossier proactief 
benaderen en een toegevoegde waarde leveren op 
het boerenerf, zoals beschreven in een nieuwe fauna-
visie. 

Regio West

Feb Jun OktApr Aug DecJan Mei SepMrt Jul Nov

INNOVATIEFONDS
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Claim op landbouwgronden  
in de regionale  
energiestrategie beperkt

Bestuurders, boeren, tuinders en beleidsadviseurs van LTO 
Noord regio Oost hebben een stevig geluid laten horen bij 
de vele overleggen en gesprekken over de Regionale Ener-
gie Strategie (RES). Dit heeft in alle acht RES-regio’s geleid 
tot het beter volgen van de zonneladder (eerst zon op dak) 
en een kleinere ruimteclaim op landbouwgrond dan vooraf 
gevreesd. In enkele provincies en gemeenten is al tot een 
verbod op zonnevelden op landbouwgrond besloten of 
wordt daar indringend over gesproken. 

Regio Oost 

LTO Noord content met  
versoepeling windmolenregels 

Boeren in Friesland mogen met 3 windmolens met een 
ashoogte van 15 meter energie terugleveren aan het net. 
Provincie Fryslân heeft een verordening op dit punt aan-
gepast. LTO Noord stuurde een brief over de op handen 
zijnde omgevingsverordening. De spelregels die hierin 
waren opgenomen bepaalden dat agrarische bedrijven 
alleen windmolens mochten oprichten als dat voor hen zelf 
te gebruiken stroom was. LTO Noord heeft gelobbyd om 
de combinatie van zon en wind mogelijk te maken. 

Regio Noord

Boeren tellen zelf dag- en 
nachtvlinders  

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting 
vervolgen de unieke samenwerking en het moni-
toringsprogramma waarbij boeren en tuinders zelf 
vlinders en insecten in het agrarisch gebied moni-
toren. Dit meetnet heet Boeren Insecten Monito-
ring Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG. Met 
28 nieuwe boeren die meedoen aan de BIMAG 
pilot, stijgt het aantal ‘vlinder’-tellende boeren tot 
50, verspreid over heel Nederland.  

Regio West, LTO Noord Innovatiefonds

INNOVATIEFONDS
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Terugblik  
van maand  
tot maand

Is jouw erf al  
‘the place to bee’? 

Projectleider Saskia Scheer: 

“Via het project ‘Het boerenerf: The Place to Bee’ willen wij boeren 
en tuinders enthousiasmeren om hun erf bijvriendelijker te maken. 
Met praktische tips en informatie en vooral met de ervaringen van 12 
boeren-ambassadeurs kunnen we het bed & breakfast voor wilde bijen, 
hommels en zweefvliegen flink verbeteren. Met dit project geeft LTO 
Noord samen met ZLTO en LLTB invulling aan het partnerschap van de 
Nationale Bijenstrategie en dragen we bij aan het Deltaplan Biodiversi-
teitsherstel.”

Programma’s & Projecten, LTO Noord Innovatiefonds

INNOVATIEFONDS
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Campagne rond  
droogte en hittestress 

Van dijkgraaf tot campinggast, iedereen had deze 
zomer een mening over het ‘blauwe goud’. Want vol-
doende zoet water jaarrond beschikbaar hebben, blijkt 
na een derde droge zomer op rij niet meer vanzelf-
sprekend. Met een dossier ‘Droogte’ op de website 
hield LTO Noord haar leden op de hoogte over wat 
wij voor én achter de schermen ondernemen om voor 
boeren en tuinders voldoende water beschikbaar te 
hebben en vooral te houden. Ook werd er gewaar-
schuwd voor hittestress bij dieren met een online 
campagne. 

Regio Oost

Verzoek naar provincie  
Noord-Holland over  
voorgesteld ganzenbeleid 

LTO Noord, HAJK, Agrarische Collectieven, NMV en 
NAV verzochten provincie Noord-Holland in een brief 
om het ganzenbeleid op basis van eerder gemaakte 
afspraken voort te zetten. Dit als reactie op een voor-
stel van de Gedeputeerde Staten om het eigen risico 
voor agrariërs bij ganzenoverlast te verhogen. Het 
voorgestelde ganzenbeleid van de provincie schoot 
volgens het landbouwbedrijfsleven tekort. 

Regio West

Beregeningsverbod  
Hunze en Aa’s opgeheven   

Waterschap Hunze en Aa’s had in augustus beper-
kingen ingesteld voor beregening in de omgeving van 
Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse 
Veenkoloniën. Op aandringen van LTO Noord zijn 
deze beperkingen ook snel weer opgeheven. Leden 
werden over de ontwikkelingen op de hoogte gehou-
den via website en social media. 

Regio Noord

Educatieboeren en  
multinfunctionele boeren  
ondersteund 

Door de coronamaatregelen werden veel leden met 
een multifunctioneel bedrijf hard geraakt. LTO Noord 
heeft de leden met een multifunctioneel bedrijf ge-
beld om hen een hart onder de riem te steken. Daar-
naast brachten we hun situatie landelijk en regionaal 
onder de aandacht bij beleidsmakers, waardoor de 
compensatieregelingen verruimd werden voor deze 
sector. Ook educatieboeren konden niet of nauwelijks 
klassen uitnodigen op hun bedrijf. LTO Noord heeft, 
samen met de samenwerkingsverbanden van educa-
tieboeren in Gelderland en Overijssel, financierings-
verzoeken gedaan en financiering verkregen. Zo kan 
in 2021 de jongste generatie, via hun school, opnieuw 
een belevingsles op de boerderij of tuinderij volgen.  

Regio Oost

Feb Jun OktApr Aug DecJan Mei SepMrt Jul Nov
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Zoete Toekomst Texel  
officieel van start 

Boeren op Texel gaan aan de slag in het project ‘Zoete Toe-
komst Texel’. Samen met LTO Noord en Acacia Institute hebben 
zij het initiatief genomen en het project ‘Zoete Toekomst Texel’ 
ontwikkeld. Een belangrijke stap voor de boeren en tuinders van 
het Waddeneiland op weg naar zelfvoorziening op het gebied 
van zoetwater. Hard nodig, want voor het derde jaar op rij 
hebben boeren te maken met een lange periode van droogte en 
een verbod op beregening. Opslag van water in de winter moet 
uitkomst bieden. Met ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt dit nu op 
twee locaties in de praktijk getest. www.zoetetoekomsttexel.nl

Regio West, LTO Noord Innovatiefonds

INNOVATIEFONDS
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Boeren en tuinders spreken zich uit in eigen troonrede

Onder de titel ‘Voor ons land’ presenteerden boeren en tuinders in september de Land- en Tuinbouw Troon-
rede 2020. In deze alternatieve troonrede spreken ze zich uit over hun visie op de toekomst, wat ze van de 
politiek verlangen en wat de samenleving van hen mag verwachten: een uitgestoken hand om samen te werken 
aan een vitale en duurzame agrarische sector.

De agrarische sector staat al langere tijd in het middelpunt van de aandacht. Met de alternatieve troonrede 
geeft de sector een belangrijk signaal: Nederland is een dichtbevolkte, maar vruchtbare delta waar we zuinig op 
moeten zijn. Als hoeders van het landelijk gebied leveren boeren en tuinders daar graag een bijdrage aan. De 
sector bruist van de energie om sámen met de politiek en de samenleving te werken aan een perspectiefvolle 
toekomst.

Ganzenbeleid Frylân  
onder de loep 

De provincie Fryslân gaf geen toestemming 
meer voor het met afschot verjagen van kol- 
en brandganzen die op boerenland foerage-
ren. Aan boeren werd de mogelijkheid ont-
nomen om te voorkomen dat hun gewassen 
opgevreten werden. Tegelijkertijd is het beleid 
in Fryslân dat vraat aan gras in de oktober-
maand niet vergoed wordt. Daarom hebben 
we een brief aan de gedeputeerde gestuurd 
waarin we pleitten voor het alsnog (ook in 
oktober) compenseren van geleden schade. 
Parallel aan de brief zijn door alle landbouw-
partijen in Fryslân de leden opgeroepen om 
alle schade te melden. Hiermee wordt data 
gegenereerd om volgend seizoen beter beleid 
te kunnen maken. 

Regio Noord
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Terugblik  
van maand  
tot maand

Verlenging DAW tot en met 2027 

Trienke Elshof, voorzitter LTO Noord, regio Noord en porte-
feuillehouder Gezonde omgeving LTO Nederland: 

“Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondersteu-
nen wij boeren en tuinders die willen werken aan voldoende 
en schoon water en een betere bodem. LTO doet dat samen 
met partners als Kadaster, Unie van Waterschappen en RVO. 
Met het DAW streven we naar een win-winsituatie: maatrege-
len nemen die goed zijn voor bodem- en waterkwaliteit, maar 
ook voor het bedrijfsrendement door bijvoorbeeld een hogere 
gewasopbrengst. Het DAW wordt tot 2027 verlengd en dat is 
goed voor ons allemaal.” www.agrarischwaterbeheer.nl

Programma’s & Projecten
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Afvalzuivering glastuinbouw  
Bommelerwaard 

Door een unieke samenwerking tussen de gemeente 
Zaltbommel – provincie Gelderland – Waterschap 
Rivierenland-Dunea en het tuinbouwbedrijfsleven en 
ondersteuning van projectleider Gerard Selman is een 
speciale tuinbouwriolering in Zaltbommel aangelegd. 
Deze voert afvalwater af naar een grootschalige 
zuiveringsinstallatie. Daar worden gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen uit het water gehaald. 
Gezamenlijk werken partijen zo aan schoon opper-
vlaktewater in de Bommelerwaard voor ons allemaal!

Programma’s & Projecten

LTO Noord naar rechter om  
zonnepark Terschuur  

LTO Noord heeft een rechtszaak aangespannen om 
de komst van Zonnepark Terbroek, langs de A1 bij 
Terschuur, tegen te houden. Volgens LTO is het zon-
nepark gepland op een onwenselijke locatie en druist 
het plan in tegen eerder gemaakte afspraken met 
de gemeente Barneveld. In het afgelopen kwartaal 
is door LTO Noord in de regio Oost veertien keer 
bezwaar gemaakt bij gemeenten tegen grootschalige 
zonneparken. 

Regio Oost

Reactie op koersnotitie  
provincie Gelderland 

LTO Noord regio Oost heeft een uitgebreide reactie 
op de koersnotitie van provincie Gelderland gegeven. 
Tegelijkertijd hebben diverse LTO Noord-afdelingen 
gereageerd, waarmee wordt ingezoomd op lokale si-
tuaties of omstandigheden. In de koersnotitie schetst 
de provincie haar toekomstbeeld voor Gelderse boe-
ren en tuinders. LTO Noord heeft waardering voor de 
koersnotitie maar miste de aansluiting met de huidige 
landbouwpraktijk en heeft daarom een aantal verbe-
teringen voorgesteld. 

Regio Oost

Nieuwkoops  
stikstofinitiatief 

Boeren rond Nieuwkoop nemen het initiatief en 
presenteren een creatieve oplossing om de stikstof-
crisis aan te pakken. Door bestaande stikstofemissie 
versneld te reduceren, wordt ondernemingsruimte 
gecreëerd en de natuurkwaliteit verbeterd. LTO 
Noord ondersteunt de zoektocht van boeren en 
tuinders naar oplossingen. Zo ook de stikstofaanpak 
rond Nieuwkoop. Dit is een concreet plan, met een 
uitwerking van wat boeren zelf willen, passend bij 
hun bedrijven en het gebied waar ze werken.

Regio West

Feb Jun OktApr Aug DecJan Mei SepMrt Jul Nov
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Duizenden mensen genieten van  
‘boeren en tuinders pakken uit 
met kerst’ 

Boeren en tuinders van diverse LTO Noord-afde-
lingen en Boert Bewust-streken zorgden met veel 
enthousiasme voor een lichtpuntje met de actie 
‘Boeren en tuinders pakken uit met kerst’, een 
initiatief van LTO Noord, ZLTO en Boert Bewust. 
Boeren, tuinders en kwekers organiseerden onder 
meer verlichte boerderijenroutes, trekkertochten, 
puzzelroutes en drive-throughs door de stallen.

pakken uit met kerst

Boeren
en tuinders
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Inzet LTO Noord  
regio West voor RES  

Hoe en waar wordt in de toekomst duurzame energie 
geproduceerd? Dat wordt beschreven in een Regionale 
Energiestrategie (RES). Gemeenten moeten de komen-
de maanden spijkers met koppen slaan en hun beleid 
en inbreng in de RES 1.0 vaststellen. Voor de agrarische 
sector is het nu zaak om van zich te laten horen. LTO 
Noord regio West gaat hier actief mee aan de slag met 
onder andere een ledenraadpleging, webinar en een 
online vragenuur. www.ltonoord.nl/res.  

Regio West

Landbouwbelangen bufferzone  
Bargerveen geïnventariseerd

De landbouw heeft aandacht gevraagd voor de land-
bouwbelangen rondom het Bargerveen. Het Barger-
veen in Drenthe bestaat uit 2.100 ha hoogveen en is 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Er wordt een 
waterbuffer ingericht ter bescherming van het hoog-
veen. Dit vereist een wijziging in de waterhuishouding, 
waarbij het veen vraagt om een hogere waterstand 
en de omliggende landbouw om een lagere (grond)
waterstand. Via overleg met het afdelingsbestuur 
Schoonebeek en een externe hydroloog zijn de land-
bouwbelangen in kaart gebracht. De provincie Drenthe 
en Prolander hebben werksessies georganiseerd en er is 
een grondwatermodel opgesteld met daarin de land-
bouwbelangen. 

Regio Noord

Aansluiting windmolenpark  
Noordzee

Dertien overheden in Groningen en Friesland hebben 
een advies gestuurd aan het ministerie van Economi-
sche Zaken (EZK) om het toekomstige windpark op de 
Noordzee via de Eemshaven aan te sluiten. LTO Noord 
heeft gepleit voor het traject via de Eemshaven-Oost 
waarbij landbouwgrond wordt vermeden. De keuze 
van het Ministerie van EZK om Eemshaven-West als 
voorkeurstracé aan te wijzen is voor LTO Noord teleur-
stellend. De winst is dat landbouw nu wel gezien wordt 
als belangrijke stakeholder bij de realisatie van het 
traject. LTO Noord heeft steeds aangedrongen om de 
agrarische belangen goed in kaart te brengen. Verzilting 
wordt nu benoemd als kritisch punt in het traject en er 
komt een gedegen onderzoek en analyse van het verzil-
tingsrisico van de grond. 

Regio Noord

Een geslaagde  
Dutch Food Week

Op vele locaties deelden afdelingen, 
boeren en tuinders, meer dan 40.000 
appels uit tijdens de Dutch Food Week 
2020. Zo gingen ze op 13 oktober langs 
bij verzorgingshuizen, woongroepen, 
ziekenhuizen, voedselbanken en scho-
len. De reacties van de ontvangende 
partijen en op sociale media waren 
hartverwarmend!
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Vrouw & Bedrijf versterkt  
vrouwelijk leiderschap

Vrouw & Bedrijf behartigt de belangen van vrouwen in de agrarische 
sector en werkt aan het versterken van vrouwelijk leiderschap. We 
zijn het jaar 2020 actief gestart met het aanbieden van een cursus 
Economische Vorming Agrarische Vrouwen in diverse provincies. 
Onder het motto ‘’hoge hakken in de politiek’’ namen we leden mee 
naar provinciehuizen om daar met politici te spreken. De netwerkdag 
in maart met sprekers van Rabobank, LTO Nederland en leiderschaps-
coaches zorgde voor veel informatie- en ervaringsuitwisseling. De 
boerinnenpetitie met een pleidooi om in beleid meer aandacht te 
hebben voor het agrarisch gezin, is aangeboden aan de Minister van 
Landbouw. We organiseerden twee webinars over mentaal fit blijven, 
door circa 600 leden bekeken. Via het project Meewerkend Partner 
is een kennisdocument opgesteld over hoe je de zakelijke kant van 
je privéleven als partners op een agrarisch bedrijf goed kunt regelen. 
Nieuwe projecten, onder andere over voedsel, zijn uitgewerkt en 
staan klaar om in het nieuwe jaar op te starten.  

Voor meer informatie: www.ltonoord.nl/vrouw-en-bedrijf.

LTO Noord Innovatiefonds

Vanuit het LTO Noord Innovatiefonds ondersteunen we projecten waarin 
boeren en tuinders, vaak met kennisinstellingen, werken aan nieuwe kansen 
voor de toekomst. We droegen in 2020 bij in de financiering van 34 nieuwe 
projecten. Voorbeelden van projecten die door het Innovatiefonds onder-
steund worden vindt u elders in dit jaarverslag. 

Meer informatie vindt u op www.ltonoord.nl/lto-noord-fondsen

LTO Academie seizoen 2019-2020

INNOVATIEFONDS

In het seizoen 2019-2020 (juli 2019 t/m juni 2020) hebben 
778 personen één of meerdere trainingen gevolgd via de 
LTO Academie.

23 afdelingen hebben de 
teamtraining aangevraagd

Naast ontwikkelprogramma’s en vaardigheidstrainingen biedt  
LTO Academie teamtrainingen aan. 

LTO Academie blijft bezig om 
de dienstverlening verder uit 
te breiden. Een voorbeeld 
daarvan is de ontwikkeling van 
een online platform.

342 (44%) van hen zijn LTO 
Noord-bestuurders. 

204 bestuurders hebben 
deelgenomen
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Werkgeverslijn

Door corona ‘ontploften’ de telefoonlijn en mailbox van de Werkgeverslijn 
land- en tuinbouw van maart tot mei, en ook de rest van het jaar wisten 
werkgevers ons goed te vinden. Een paar cijfers op een rij:

De grootste verandering die zich heeft voorgedaan, is dat de rol van de Werkgeverslijn dit jaar is veranderd van 
'aanspreekpunt voor alle werkgeversvragen' naar 'eerste nieuwsbron voor agrarisch werkgevers'. Een voorbeeld: 
tot februari 2020 zond de Werkgeverslijn één keer per maand een nieuwsbrief met achtergrondinformatie. Sinds 
corona is die frequentie opgevoerd naar bijna iedere week en soms zelfs meerdere keren per week. Na een 
corona-persconferentie steeg het websitebezoek direct, waaruit blijkt dat de Werkgeverslijn als een betrouwbare 
informatiebron wordt gezien.

Website bezoek en inzet social media 
Nieuwsbrief 17.693

leden en bestuurders 
ontvangen wekelijks de 
LTO Noord nieuwsbrief

unieke bezoekers  230.082 
paginaweergaven  749.346

www.ltonoord.nl
Bezoeken website  vanaf

Uitgelicht

Verlichte boerderijenroute en trekkertocht.       7.659 
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren biedt excuses aan voor tweets over Sallandse boer.  4.960 
LTO start petitie voor snelle invoer alternatieve voermaatregel.     2.017 
Bespreking landbouwcollectief in volgende fase.       1.899
We kunnen prima leren van het bedrijf.        1.605 

pagina weergaven

30.000  facebook volgers
3.439  instagram volgers

54%
123.299 

6%
14.701 

40%
91.473 

17.556  gemiddeld bereik
82%   bezoeken website  
  LTO Noord

1,4 miljoen tweet weergaven
14%  bezoeken website     
  LTO Noord

106.930      bericht bereik
4%   bezoeken website  
  LTO Noord

10.620       
volgers

5.513     
volgers

4.658     
volgers

stijging websitebezoekers met 95,4%  
naar meer dan 400.000

19 webinars en online bijeenkomsten  
in totaal 2.887 deelnemers

4.233 vragen beantwoord 
14% stijging



28 Jaarverslag LTO Noord 2020



 29

TOP 3 LedenContactCentrum
In 2020 zijn 5.932 telefoontjes en mails van leden verwerkt. In deze top drie belichten we de 
meest besproken onderwerpen. 

1. Stikstof problematiek

Leden vragen om inzet van LTO om de voermaatregel van tafel krijgen. Ondernemers zonder 
NB-vergunning vragen hoe zij moeten handelen in hun situatie. PAS-melders stellen vragen 
over het proces van legaliseren. Daarnaast wordt er steeds gevraagd naar de onderbouwing 
van de methode van meten, het Aerius programma, het bijplussen van natuur. Er wordt inzet 
van LTO gevraagd om dit goed uit te zoeken en onder de aandacht te brengen.

2. Corona 

In de eerste helft van 2020 nemen veel leden contact op en melden problemen met de afzet. 
De regelingen TOGS en TOZO roepen vragen op. De TOGS-regeling blijkt niet toegankelijk 
voor bedrijven met een multifunctionele tak. Mede door inzet van LTO wordt de regeling 
aangepast. Er wordt gevraagd naar de stand van zaken en de uitvoering van de frites- en sier-
teeltregeling. Andere sectoren (kalverhouderij, varkenshouderij) melden ook hun problemen 
en vragen om inzet. Daarnaast blijven er vragen over de uitwerking van de corona-maatregelen 
voor de praktische bedrijfsvoering. 

3. Schaderegelingen voor leidingen 

De overeenkomst met de Gasunie en met Tennet wordt niet voortgezet. Maar er blijft veel 
behoefte aan een leidraad bij onderhandelingen over schadevergoeding bij de aanleg van 
leidingen door boerengrond. Naast de Gasunie en Tennet leidingen gaat het ook over andere 
soorten leidingen, als waterleidingen, elektriciteitsleidingen en glasvezelkabels. Er wordt 
gevraagd naar tarieven, maar met name de zakelijk recht overeenkomst roept vragen op en er 
wordt inzet van LTO gevraagd.
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‘Als collectief bereik je meer dan alleen en kun je 
sneller in gesprek met de mensen die iets voor jou 

kunnen betekenen.’ 

Marieke Alberink, Harbrinkhoek (Overijssel)

‘LTO Noord heeft een grote achterban. 
Daarmee telt haar stem en de stem van 

boeren en tuinders zwaarder mee richting 
overheid en politiek.’ 

Harry Aalfs, Noordhorn (Groningen) 

‘Ik ben bestuurslid bij de afdeling Aalsmeer-De Kwakel. 
Onze aandacht gaat onder meer uit naar de herinrichting 
van het Greenport-beleid. Het is lastig om vierkante 
meters beschikbaar te houden voor de glastuinbouw.’

Johan Buis, Aalsmeer (Noord-Holland)

wat vinden onze leden van onze dienstverlening? 

Hier doen 
we het voor
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‘Er zijn zaken die je beter gezamenlijk kunt oppakken, 
daardoor heb je meer slagkracht. Onze afdeling Voorne-

Putten is bijvoorbeeld gesprekspartner van de gemeente 
als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten en om 

ruimtelijke ordening in ons gebied.’ 

Joost van Adrichem, Brielle (Zuid-Holland)

‘Belangenbehartiging vind ik belangrijk. Door 
aangesloten te zijn bij LTO Noord blijf ik op de hoogte 

van veranderingen in de wet- en regelgeving en van 
actuele thema’s.’  

René van Arkel, Middenmeer (Noord-Holland)

‘Onze afdeling Midden-Drenthe steekt veel energie 
in de relatie tussen boer en burgers. Zo hielden zij 
afgelopen zomer een BoerToer waarbij toeristen die in 
vakantieparken verbleven een rondleiding konden krijgen 
op een agrarisch bedrijf.’  

Elvira van Maanen, Nieuw Balinge (Drenthe) 

‘In onze sector, de varkenshouderij, richt LTO Noord 
zich op emissiearme stallen. Daarnaast zet de 
vereniging zich in voor voldoende ontwikkelingsruimte, 
zoals het behoud van de latente ruimte.’ 

Arjen Hulsman, Holten (Overijssel)



Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.

088 888 66 66 
info@ltonoord.nl
ltonoord.nl
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