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Datum : Maart 2018
Onderwerp : Nieuwsbrief

Beste Leden
De eerst nieuwsbrief van de Afdeling Achterhoek -Noord is een feit.  Het is alweer enige tijd geleden
dat u van ons gehoord heeft.
Het zijn dynamische tijden in de landbouw. Wij willen u graag informeren over de gang van zaken
binnen onze afdeling. Bij de ledenbijeenkomsten willen we graag inspelen op de actualiteiten, van
dat moment.  In deze nieuwsbrief een weergave van wat er is gebeurd en wat er komen gaat. Ook de
samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling vindt u achterin de nieuwsbrief.

Gebiedsbijeenkomst Berkel (Almen-Borculo)
Op 1 februari vond, de gebiedsbijeenkomst Berkel Almen-Borculo plaats in De Heksenlaak te
Barchem. Ruim 140 belangstellenden – agrariërs, ondernemers, bewoners en belangenpartijen -
hadden zich gemeld om mee te denken en mee te praten over de mogelijkheden van inrichting en
ontwikkeling van dit mooie gebied rond de Berkel. Het algemene doel is dat de Berkel weer een
dynamische rivier wordt. Het is een proces waarbij veel partijen en bewoners betrokken zijn. Hoe
pakken we dat gezamenlijk op?
De insteek van de bijeenkomst was daarom: onderzoeken wat er in het gebied leeft aan opgaves,
ideeën en activiteiten, uitwisselen wat de wensen en behoeften zijn, vragen stellen en met elkaar in
overleg gaan over de toekomst van het gebied. Bijkomend voordeel was de persoonlijke ontmoeting;
de gezichten bij de namen. De avond werd geopend door Linda Commandeur (avondvoorzitter),
gevolgd door presentaties van vijf organisaties, die hun opgaves en ideeën tot 2021 deelden met de
aanwezigen. De vijf organisaties waren: WRIJ, LTO Noord, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en
de gezamenlijke gemeenten Lochem en Berkelland. Dat leverde een impressie op, niet concreet maar
juist open, waarop later aan 10 thematafels doorgesproken kon worden.  De inbreng van deze avond
is verzameld per thema tafel, met als doel zoveel mogelijk plannen ook te realiseren. Alle nieuws en
ontwikkelingen zijn te volgen op de website van Beleef de Berkel, die wordt gebruikt als
communicatieplatform. Neem vooral regelmatig een kijkje om op de hoogte te blijven. Als LTO Noord
zijn wij ook vertegenwoordigd in de bestuurlijke begeleidingsgroep van de Berkel.

Bestemminsplan Buitengebied Berkelland
Menig keer is dit onderwerp de laatste jaren benoemd in de nieuwsbrief. Zo zal dit ook de komende
tijd helaas het geval zijn want voorlopig heeft een raadsmeerderheid in Berkelland ervoor gezorgd
dat het nog enkele jaren langer zal duren.  Een inpassing van het plussenbeleid en een motie die de
geurverordening naar beneden moet bijstellen zorgen voor onnodig extra vertraging.
Het kost de gemeente op dit moment miljoenen euro’s aan gemiste leges, omdat de huidige
bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar.  Als LTO hebben we regelmatig gesproken met de
politieke partijen en de verantwoordelijke wethouder, maar de politiek hield voet bij stuk. Begin
december hebben we nog een brief richting het college en de raad gestuurd.   Concreet betekent dit
voor intensieve bedrijven die buiten hun bouwblok willen bouwen, dat zij op dit moment niet de
mogelijkheid hebben. Noodgedwongen liggen hierdoor sommige ontwikkelingen stil en ondernemers
in het buitengebied weten voorlopig niet waar ze aan toe zijn.  Diep triest.
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Lijsttrekkersdebatavond Berkelland
Afgelopen donderdag 22 februari een lijsttrekkersdebat gehad, met alle Berkellandse lijsttrekkers, bij
Prinsen in Haarlo. In 5 minuten heeft elke politieke partij zich voorgesteld, en daarna zijn
verschillende stellingen bediscussieerd. Door de kritische vragen van de discussieleider Agnes
Gunnewijk, en de scherpe vragen uit de zaal, werden de verschillende visies van de partijen goed
duidelijk.
Vooraf konden leden hun vraagstellingen aangeven: dank voor uw inzendingen!
Met name de volgende visies zijn besproken: het bestemmingsplan Berkelland, een wel of niet
verscherpt geurbeleid in Berkelland, een onbegrensd (flexibel) bouwblok, duurzaamheidslening voor
asbestdaken, visie windenergie en zonne-akkers. En daarnaast: “Trots op de boeren, en onze
landbouw in Berkelland”.

Lijsttrekkersdebatavond Lochem
Maandavond 12 maart was bij Stegeman Horeca in Laren een Lijsttrekkersdebat met de partijen uit
de gemeente Lochem. Voor Lochem was dit de eerste keer dat er een debatavond over de landbouw
en het buitengebied werd georganiseerd. Een goed gevulde zaal werd door de 7 partijen in elk 3
minuten geïnformeerd over hun partijprogramma. Daarna werden onder leiding van Henk Jolink 5
stellingen behandelt. Onderwerpen die in Lochem aan bod kwamen waren; functieverandering en
rood voor rood regeling, asbestdaken, zonneakkers, windmolens en het Agro Innovatie Centrum. Er
werd, mede door vragen uit de zaal, goed gedebatteerd en de partijen konden hun standpunten
goed toelichten. We kijken daarom terug op een geslaagde eerste lijstrekkersdebatavond.

Terugkoppeling Portefeuillehouders overleg Melkveehouderij
Afgelopen woensdag 28 februari zijn Erik te Geershuis en Esther Weernink naar het
Portefeuillehouder overleg Melkvee geweest. Hier is onder andere de stand van zaken inzake de I &
R-fraude (en “NIET-fraude !”) besproken. En daarbij het interview met Marc Calon, de samenwerking
met onze landbouwminister Carola Schouten, en de dilemma’s hierover in het communicatieproces,
en de berichtgeving vanuit de NVWA. Er blijken soms lastige, politieke belangen te spelen.
Verder is meegegeven dat door het meevallen van dit dossier, de KLW voor 700 pilot-bedrijven
eigenlijk weer doorgang zou moeten krijgen.
Daarnaast is een terugkoppeling gegeven inzake de ‘commissie grondgebonden’, blijkt de NVWA
aangegeven te hebben dat ze extra willen gaan controleren op het kalverenbesluit, en wordt de
forfaitaire fosfaatproduktienorm van een koe voor 2018 niet aangepast.
Als jullie nog punten hebben, welke we zullen bespreken of aangeven in de landelijke
Portefeuillehouders Melkvee, dan horen we het graag.
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Vanaf 1 januari 2018 is de POV officieel van start gegaan.

Er zijn 7 regio’s opgezet waarvan Gelderland 1 regio is.
Vlak voor de vergadering van het Landelijk Bestuur is er de ledenraadplegingavond.
Hier wordt de agenda met bijbehorende stukken voor het Landelijk Bestuur besproken.
Het is van groot belang dat deze avonden goed bezocht worden door de leden, hier worden namelijk
de standpunten van Gelderland bepaalt. (Boer aan het roer).
De resultaten van deze ledenraadpleging in de regio worden vervolgens door de regiovoorzitter plus
vaste vervanger ingebracht tijdens de vergadering van het Landelijk Bestuur.
Intussen heeft de POV alle leden uitgenodigd voor deze avonden.
.
Zet alvast in uw agenda:
26 maart ALV van de POV in De Bongerd in Heteren.
De ALV zal worden geopend door Henk Bleker, voorzitter Vee&Logistiek Nederland en voormalig

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Henk Bleker zal ingaan op de
huidige ontwikkelingen in de varkenssector en op de kracht van samenwerking
Tot ziens op de ledenavond.  Aanmelden is verplicht

Glasvezel Buitengebied Lochem
Eindelijk is het in Lochem ook zover, er zijn aanbieders gevonden die glasvezel aan willen leggen in
het buitengebied. U leest het goed, er zijn in Lochem 2 partijen die mogelijk glasvezel aan willen
leggen, dit zijn Glasvezel Buitenaf en Digitale stad Lochem. U heeft inmiddels van beide partijen een
aanbod gehad en informatieavonden van deze partijen zijn geweest.  Door de ambassadeurs van
glasvezel in Lochem is een vergelijking gemaakt van de aanbieders, zodat u gemakkelijk een keuze
kunt maken. Dit overzicht ontvangen de leden in Lochem via de e-mail. Mochten er nog vragen zijn
dan kunt u contact opnemen met Robbert Haijtink, r.haijtink@comveeweb.nl

De boer is Troef
Woensdagavond 31 januari was er in het Kulturhus in Laren een avond over Noaberschap en zorg
voor Boeren en tuinders. Deze avond werd georganiseerd door de protestantse kerk in Laren, ZOB
(Zorg om Boer en tuinder), Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen en LTO noord
afdeling Achterhoek Noord. Deze avond had als doel om het netwerk rondom de zorg voor de boer
te versterken en in beeld te brengen welke mogelijkheden voor steun er binnen de gemeente zijn.
Door snel veranderende regelgeving, veranderende privéomstandigheden of financiële problemen
zijn er steeds vaker boeren die niet meer in staat zijn de juiste keuzes te maken. De
vrijwilligersorganisatie ZOB probeert deze boeren weer op weg te helpen. Zij gaven een presentatie
hoe ze deze boeren proberen te helpen. Wat voor de ZOB belangrijk is, is de ondersteuning die de
gemeente aan deze ondernemers kan geven. Hiervoor zijn verschillende wettelijke regelingen die de
gemeente uit hoort te voeren. ZOB en LTO pleiten ervoor dat de gemeente Lochem gebruik gaat
maken van de bedrijfsorganisatie ROZ. Deze organisatie wordt nu al door verschillende gemeentes,
ook Berkelland, ingeschakeld om de wettelijke regelingen voor ondernemers uit te voeren.
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Op 19 februari hebben we dit onderwerp ook bij de raadsleden onder de aandacht gebracht tijdens
een initiatieftafel.
Meer informatie over zorg om boer en tuinder vindt u op http://www.zorgomboerentuinder.nl/

Agrarisch Innovatie Centrum (AIC)
Het Agrarisch Innovatie Centrum is een initiatief van de gemeente Lochem en heeft als doel om via
innovatie een duurzamere landbouw te ontwikkelen. De bedoeling is dat ondernemers zelf ideeën
aandragen en gaan uitvoeren met ondersteuning van het AIC. Dit kan ondersteuning zijn op
financieel vlak maar ook door studenten die zaken uitzoeken en uitvoeren. Heeft u een idee, meld
het via ons secretariaat.

Website en e-mail afdeling Achterhoek Noord
Met de fusie is er ook een nieuwe website gemaakt, kijk eens op:
https://www.ltonoord.nl/afdeling/achterhoek-noord

Onze nieuwe e-mail adres is: info@achterhoek-noord.ltonoord.nl

Achterhoek Noord Agenda
26 maart; ALV POV in De Bongerd in Heteren
Eind Mei; Feest/startavond LTO Noord Afdeling Achterhoek Noord.
10 juli; De boer op, Gemeente Lochem.
14 augustus; De boer op, Ruurlo.
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Wim Klein Willink
T: 0545-273765
M: 06-20070624
E: wimkleinwillink@kpnmail.nl
Voorzitter
Gemeente Berkelland
Provinciaal
N 18

Robbert Haijtink
T: 0573-400884
M. 06-10181400
E. r.haijtink@comveeweb.nl
Vice voorzitter
Gemeente Lochem
Winterprogramma
Website

Herbert Stokkers
T: 0545-261473
F: 0545-476717
M: 06-13461651
E: h.stokkers@agroconnect.nl
Secretaris
Winterprogramma
Plasticactie
N 18
Ledenbinding

Herbert v.Zeijts
T 0573-519788
M 06-53616518
E. vofvanzeijts@kpnmail.nl
Penningmeester
Melkveehouderij
Akkerbouw
Winterprogramma

Brenda Dinkelman-van Loon
M. 06-51364127
E. brendadinkelman@hotmail.com
Bestuurslid
Paardenhouderij
fietstochten

Esther Weernink
T. 0545 221783
M. 06-39148887
E. hofteweenk@hetnet.nl
Bestuurslid
Melkveehouderij
Rundveecommissie
Winterprogramma

Erik te Geershuis
M. 0630332354
E. te@geershuis.nl
2e penningmeester
Melkveehouderij
Gemeente Berkelland
Grond en pachtzaken
Fietstochten Berkelland

Gerjan Breukers
T. 0573-471359
M. 06-12156141
E. mtsbreukers@planet.nl
Bestuurslid
Varkenshouderij
Akkerbouw
Pluimvee
Scholenproject/boerderijschool

Mart Bloemendal
T. 0573-459584
M. 06-10596094
E. mart.bloemendal@gmail.com
Bestuurslid
Gemeente Berkelland
Kleine herkauwer/Vleesvee
Water

Erik Hoentjen
T 0573-400904
M 06-22973490
E erik@hoentjenmelkvee.eu
Bestuurslid
Gemeente Lochem
Energie (innovatie)
Kavelruil/Stevig

Herman Menkhorst
T 0573-401459
M 06-25506794
E mts.menkhorst@comveeweb.nl
Bestuurslid
Water
Natuurbeheer
Bomenproject Lochem

Henk Roeterdink
T 0573-490907
M 06 5150 11 40
E
laura.henk@roeterdinkeikeboom.nl
Bestuurslid
Melkveehouderij
Ganzen

Egbert Wegstapel
T 0573-402349
M 06-27295707
E e.wegstapel@online.nl
Bestuurslid
Gemeente Lochem
Energie (innovatie)
Varkenshouderij
Pluimvee
Biogas achterhoek
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