
      
 

Geachte leden van de commissie Omgeving en Economie, 

 

Allereerst wil ik u bedanken dat LTO Noord afdeling Noord Oost Twente mag inspreken over 

dit onderwerp. 

 

Mijn naam is Martin Oldenhof en ik ben naast melkveehouder in Noord Oost Twente ook 

bestuurder van de lokale LTO afdeling Noord Oost Twente. LTO is de Land- en Tuinbouw 

organisatie van Nederland. Als lokale afdeling vertegenwoordigen wij ruim 600 leden in 

Noord Oost Twente. 

 

Als lokale LTO afdeling zijn wij ons er van bewust van de kansen en uitdagingen die de 

komst van de omgevingswet met zich meebrengt. Het is goed om te zien dat u als 

samenwerkende gemeenten uitwerking geeft aan een omgevingsvisie voor de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen. Ook de gezamenlijke landbouwavond was een succes gezien de 

geïnteresseerden die deel hebben genomen. 

Recent hebben we onze concept landbouwvisie aan de gemeente opgestuurd. We zien dat de 

gemeente met het maken van een quickscan heeft geprobeerd om de landbouwvisie in 

verbinding te brengen met de omgevingsvisie. We waarderen dat zeer. 

  

De uitwerking van het buitengebied heeft onze grote interesse. Tal van maatschappelijke 

thema’s en ontwikkelingen (RES, landbouwbeleid, N2000, GGA, infra / bebouwing) zetten 

druk op de ontwikkelingen in het landelijke gebied. Tegelijk werkt borging van die thema’s 

heel anders dan in bebouwd gebied. Het buitengebied kent minder betrokkenen, maar wel 

betrokkenen met een grote grondpositie die overwegend beroepsmatig actief met het 

buitengebied bezig zijn. 

  

Graag vraag ik uw aandacht voor een opmerkelijk punt, dat van belang is voor de verdere 

duidelijkheid voor onze leden. 

  

In de stukken van deze commissie vergadering is een zogenaamde waardenkaart opgenomen. 

Dit is samengevat een vereenvoudigde weergave van de kaarten die voor het Casco beleid zijn 

opgesteld. Vanuit onze leden kregen we enkele vragen over deze kaart. We waren toch wel 

verbaast/ verrast dat er weer een nieuwe kaart is. Een nieuwe kaart roept altijd vragen op. We 

zijn van mening dat de overheid niet voortdurend bestaand beleid weer moet gaan vertalen in 

een vernieuwd overzicht. Dat is volgens ons nu wel gebeurd. 

  

  



De kaart roept vragen op met name over de onderverdeling in drie nieuwe categorieën te 

weten:  

• waardevol landschap; gericht op behouden door hoge waarde en beperkte dynamiek 

• landschap minder waardevol; gericht op beperkte ontwikkeling door gemiddelde 

waarde en dynamiek  

• waarde voor agrarisch; gericht op ontwikkeling door lage waarde en hoge dynamiek 

 

Het landschap is voor onze leden altijd waardevol en zou geen onduidelijkheid moeten geven 

voor hun bedrijfsvoering.  

De eerste categorie geeft voor agrarisch ondernemers grote onduidelijkheid. Ook in deze 

categorie zitten bedrijven die toekomstbestendig door willen boeren. En daarbij ook 

toekomstplannen maken, dat kan op verschillende manieren; uitbreiding, nieuwbouw, maar 

ook het ontwikkelen van een neventak zoals wind energie, zon op dak, boerderijwinkel. De 

vraag die dan opkomt: “kan dit nog in dit gebied?” en “zit er met deze inkleuring van de kaart 

een slot op bepaalde delen van het gemeentelijk buitengebied?”. Deze kaart zorgt voor 

verwarring en ook onbegrip. Dat is niet wenselijk, zeker niet in deze tijd.   

  

We verzoeken de gemeente om meer duidelijkheid te geven over deze drie gebieden. Het 

buitengebied is niet gebaat bij een rem op de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze leden 

die ook het buitengebied leefbaar houden en graag willen houden. 

 

Daarom vragen wij de gemeente om nog niet tot vaststelling over te gaan van de documenten, 

maar eerst het gesprek met een vertegenwoordiging van de agrarische sector aan te gaan en 

tevens te bespreken welke communicatie deze kaart nodig heeft om zo duidelijk te maken 

voor onze leden waar de kleuren voor staan en wat de betekenis is. Zodat ook onze leden 

weten waar ze aan toe zijn.  

 

 

 

 

 

Namens LTO Noord afdeling Noord Oost Twente bedankt voor uw aandacht. 


