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Column
De afgelopen weken was het als agrarisch onder-
nemer moeilijk om niet woedend en terneergesla-
gen te worden. Een greep uit het nieuws: er moest 
worden nagedacht om bedrijven te onteigenen, 
niet veel later moesten er zelfs vergunningen wor-
den ingetrokken en stroom uit een vergister was 
ineens geen groene stroom meer.

Rechters doen, op basis van een niet-weten-
schappelijk rapport van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, uitspraken waarin geteste stalsys- 
teem om emissies te beperken in twijfel worden 
getrokken.

We zijn er als ZLTO natuurlijk druk mee bezig om 
een meer rechtvaardige behandeling te krijgen 
voor leden en hun, volledig legale(!), vergunnin-
gen.

We kunnen dit alles als hardwerkende onderne-
mer nog verder uitvergroten en ons er boos over 
maken, maar thuis op het bedrijf zien we ook wat 
voor mooie dingen ons werk oplevert.

We zorgen elke dag voor prachtige producten 
waar veel vraag naar is en de grote meerder-
heid van de bevolking is blij met de keuze die 
er is in het winkelschap. Onze bedrijven hebben 
een plaats op het platteland en al deze bedrijven 
samen zorgen ervoor dat boeren de burger veel 
te bieden hebben; dagelijks betaalbaar voedsel, 
bloemen, bomen en planten, opvang voor de kin-
deren, ouderen- en jeugdzorg, educatie en recre-
atie.

Laten we eraan blijven werken dat er voor al deze 
mooie en nuttige bedrijfstakken een goed verdien-
model is voor de boer en tuinder. Als belangen-
behartiger moeten we veel zeilen bijzetten om 
ervoor te zorgen dat er ook rechtsbescherming is 
en blijft.

De zorgen die u misschien heeft of dat wel goed 
komt, kunnen we in deze turbulente maatschappij 
met al haar tegengestelde meningen en wensen 
niet helemaal wegnemen. Wat maken we groot? 
De mooie dingen die we zelf kunnen beïnvloeden 
of uitlatingen van een kleine groep die in de media 
veel aandacht krijgt?

Janus Scheepers
bestuurder ZLTO

Wat maken we groot?

GERBEN VAN DEN BROEK

De aandacht voor streekproducten heeft 
tijdens de coronacrisis een flinke boost 
gekregen. De gebiedsgerichte samenwerking 
Waterpoort Werkt in de driehoek Noord-
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland wil die 
positieve energie rond streekproducten 
graag vasthouden en heeft 2021 uitgeroepen 
tot het jaar van de streekproducten. Daarom 
wordt op 8 november in Sint-Annaland een 
ontmoetingsdag gehouden voor agrarische 
bedrijven, horecabedrijven en retailers.

‘Het Waterpoortgebied biedt een breed 
assortiment aan streekproducten: van mosse-
len tot ansjovis en van suikerbieten tot fruit-
sappen’, zegt voorzitter Thomas Zwiers van 
Waterpoort Werkt.

‘Wij willen zoveel mogelijk mensen kennis 
laten maken met de mooie streekproducten 
die in deze regio worden geproduceerd. Daar-
naast willen wij een sterk netwerk rond de 
verschillende streekproducten creëren, omdat 
we weten dat samenwerking voor onderne-
mers altijd kansen biedt voor een beter ver-
dienmodel.’

In Waterpoort Werkt werken al 34 partijen 
samen. Dit zijn onder andere de provincies 
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de 
gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, 
Moerdijk, Halderberge, Tholen en Goeree-
Overflakkee, waterschap Brabantse Delta, 
ZLTO en diverse andere publieke en private 
partijen. 

ONAFHANKELIJK
‘Waterpoort Werkt is onafhankelijk en 

geen commercieel bedrijf. We proberen de 
samenwerking tussen de verschillende over-
heidsinstanties en het bedrijfsleven in het 
gebied te versterken. De afgelopen jaren zijn 
diverse mooie initiatieven opgezet, waar wij 
trots op mogen zijn als regio’, zegt Tom Heijli-
gers, omgevingsmanager bij Waterpoort.

‘Voor de ontmoetingsdag van maandag 
8 november geldt dat partijen zich kosteloos 
kunnen aanmelden. Van de deelnemers ver-
wachten wij wel dat zij zich die dag openstel-
len om samen met andere deelnemers na te 
denken over hoe samenwerking niet alleen 
kan bijdragen aan hun eigen bedrijfsresultaat, 
maar ook aan de verdere ontwikkeling van het 

gebied en het versterken van de leefbaarheid.’
Tijdens de bijeenkomst in Sint-Annaland 

staan streekproducten centraal. De dag begint 
met een afwisselend programma met spre-
kers uit de agrifood- en horecasector. Daarna 

wordt deelnemers ruimschoots de gelegen-
heid geboden om via speeddates nieuwe 
mensen te leren kennen en hun netwerk uit 
te bouwen, gevolgd door een gezonde, verse 
streeklunch. In de middag worden vervolgens 
mini-excursies verzorgd naar drie bijzondere 
Thoolse bedrijven, die actief zijn met streek-
producten.

Agrarisch ondernemers die deel willen 
nemen aan de Ontmoetingsdag van Water-
poort op 8 november, kunnen zich online aan-
melden.
� u bit.ly/dekrachtvanlokaal

‘Sterk netwerk streekproduct’

De aandacht voor streekproducten in de Zuidwestelijke Delta moet een boost krijgen. Foto: René Eijsink

‘Van deelnemers verwachten 
wij dat zij meedenken over de 
ontwikkeling van het gebied’ 

Vergunning Wet natuurbescherming
ANNEMIEKE VAN SUMMEREN

ZLTO Advies

Sinds de uitspraken van de Raad van State 
van januari 2021 geldt er bij intern salderen 
geen vergunningsplicht meer op grond van 
de Wet natuurbescherming. 

De mogelijkheden voor interne saldering 
zijn sindsdien ruimer geworden dan voor deze 
uitspraken en kan plaatsvinden met de vol-
ledig vergunde ruimte. Stallen die niet zijn 
gerealiseerd mogen niet worden meegenomen 
voor intern (en extern) salderen.

Intern salderen biedt hierdoor wel kansen. 
Een initiatiefnemer zal zelf moeten vaststellen 
of het instrument van interne saldering kan 
worden ingezet. 

Dit kan dan alleen worden vastgelegd via 
een positieve weigering van de vergunning. 
Dit betekent dat er geen wettelijke grondslag 

is voor de vergunning en dat deze daarom 
wordt geweigerd.

Door de wijziging is de zekerheid van een 
vergunning verdwenen. Een optie kan zijn om 
een kleine verhoging van depositieruimte aan 
te vragen door extern te salderen. Dit wordt 
ook wel het kopen van stikstof genoemd. 

De adviseurs van ZLTO Omgeving kunnen 
u hierbij helpen. Hiervoor wordt samenwer-
king gezocht bij het Ondersteuningsloket Stik-
stof van provincie Noord-Brabant en andere 
adviesbureaus.

Ook zijn de ZLTO-adviseurs betrokken bij 
de gebiedsgerichte aanpak stikstof van de pro-
vincie waar per gebied een groot aantal vraag-
stukken is opgestapeld. Denk aan verdroging 
door klimaatverandering, uitputting van de 
bodem en te veel stikstofneerslag. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de ZLTO Informatielijn: (073) 
2173333.

Bij akkerbouwer Eric van der Spelt in Steen-
bergen konden deelnemers aan het project 
‘FABulous Farmers’ met eigen ogen zien 
welke insecten er zoals in de avonduren in 

agrarisch gebied rondvliegen. De nachtelijke 
zoektocht vond plaats in het kader van de 
Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebie-
den (Bimag)-telling. Foto: Arie Storm

‘Nachtbrakers’ indicatie biodiversiteit


