
Van: Rolf van Os  
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 11:29 
Aan: Andre Rotteveel  
Onderwerp: RE: Stellingen vanavond 
Beste André, 
Het was zeker een levendige avond. Ik heb er een goed gevoel aan over gehouden, mede ook door de 
inbreng van jou en Stan aan de discussie in de groep landbouw. Nogmaals bedankt daarvoor. Ik denk 
dat het ook een juiste conclusie van die avond is, dat de economische waarde van de grond het meest 
zuivere argument is voor de definitie van meer of minder bruikbare landbouwgrond. Ben ook zeer blij 
dat jullie als LTO deze conclusie ondersteunen. 
Wellicht toch even een misvatting wegnemen die jij in je tweede deel van je mail benoemt. Het is juist 
onze bedoeling om de bij ons bekende initiatieven de mogelijkheid te geven hun initiatief aan te 
passen aan het door ons vastgestelde beleidskader. Zo kunnen zij voor zichzelf de afweging maken of 
dit beleidskader aansluit bij hun initiatief en zo niet, of ze bereid zijn om hun initiatief aan te passen 
aan ons beleid, om op die manier mee te doen in deze tender. Pas als blijkt uit de tender (met de nu bij 
ons bekende initiatieven) dat we de 300 TJ (110 ha) niet halen, dan krijgt de ‘rest van de markt’ de 
mogelijkheid om ook initiatieven in te dienen. 
Je laatste opmerking kan ik niet helemaal plaatsen. Kun je die nog eens toelichten? 
Met vriendelijke groet, 
Rolf van Os 

Adviseur duurzaamheid, milieu, klimaat en afval 

+31345728753 | +31622230939 | Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl  

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend 
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Van: Andre Rotteveel [mailto:arotteveel@ltonoord.nl]  
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 09:14 
Aan: Rolf van Os <Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl> 
CC: Ton en Antoinette <fammiltenburg@hetnet.nl> 
Onderwerp: RE: Stellingen vanavond 
Beste Rolf, 
Dank voor de uitnodiging, het was een levendige avond. 
Ik heb het dilemma op de terugweg overdacht en hier vanochtend nog even in de groep gegooid. 
Alles overwegende denken we toch dat het nog niet zo’n verkeerd idee is om de economische 
waarde als uitgangspunt te nemen. 
Je moet dan wel zuiver taxeren en de mogelijkheid van zonnevelden er natuurlijk niet in meenemen. 
Dus wat ons betreft is dat toch het beste criterium. 
Dan over de tender en de lopende aanvragen: 
We vinden het lastig dat deze gemeente wel heel goed over de uitgangspunten nadenkt maar 
vervolgens de voorraad aanvragen, die niet op dit beleid gebaseerd zijn, er eerst doorheen leidt. Er 
kleven twee risico’s aan: de ‘winnaars’ zijn wel getoetst maar sluiten niet aan bij de ambitie van de 
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gemeente. Daarnaast kan het de verliezers het gevoel geven dat ‘de spelregels na de wedstrijd zijn 
bepaald’ en kan dat veel gedoe geven.  
Is het geen idee om initiatiefnemers breed te prikkelen om plannen te maken op dit beleid? Dan stel 
je de bestaande initiatiefnemers in staat hun plan er op aan te passen. Eventueel kun je hen 
compenseren voor de wachttijd door ze compensatiepunten te geven? 
Langs die weg krijgt de gemeente initiatieven die beter aansluiten bij de eigen ambitie. 
Ten slotte nog een waarschijnlijk vrij kansloze opmerking toch maar even meegeven: de komgronden 
zijn agrarisch gezien het minst bruikbaar en zonnevelden daar zijn ook klimaatadaptatie want die 
hebben weinig te vrezen van inundatie. Van buitenaf gezien lijkt het slim het standpunt daarover ook 
nog eens tegen het licht te houden.  
Nogmaals dank voor de uitnodiging en veel succes met je taak. 
Voor vragen en toelichting ben ik graag voor je bereikbaar. 
Met vriendelijke groet, 
André Rotteveel 
Adviseur LTO Noord  
Regio Oost 
T 088 888 6666 - M 06-20 59 82 69  
Klik hier voor de Facebookpagina van LTO Noord regio Oost 

 
 
 
Van: Rolf van Os <Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:36 
Aan: Rolf van Os <Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Stellingen vanavond 
Beste Stan, Andre en Gerlach, 
Ik heb de stellingen en mijn presentatie voor vanavond als bijlage toegevoegd. 
Mijn presentatie zal iets korter zijn dan in het oorspronkelijke programma staat, zodat we per tafel 30 
minuten hebben (inclusief het wisselen) van tafel. 
Zouden jullie als voorzitter van een tafel de conclusie van de avond in 2 minuten plenair kunnen 
toelichten na afloop?  
De conclusies van deze avond ga ik meenemen en het beleidskader daarop aanpassen. Ik hoop dat we 
vanavond inderdaad die informatie ophalen die er voor zorgt dat het een beleidskader wordt dat 
gedragen en ook door de besluitvorming van de raad komt. 
Tot ziens vanavond in de Schildkamp, Leerdamseweg 44 in Asperen. 
Met vriendelijke groet, 
Rolf van Os 

Adviseur duurzaamheid, milieu, klimaat en afval 

+31345728753 | +31622230939 | Rolf.van.Os@WestBetuwe.nl  
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