
Geachte voorzitter,

Als LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek willen we graag een bijdrage leveren aan 
een mooi en groen landschap en de instandhouding daarvan. Maar de beoogde 
aanpassing van de verordening bomen en landschap stuit bij ons op enkele 
bezwaren. 

In uw verordening staat dat u de wettelijk aan te houden afstand van aanplant tot 
erfgrens wilt wijzigen. Van 2 meter naar 1 meter voor bomen en voor hagen naar 
nihil. Dit wijkt af van landelijk beleid. Dit voornemen lijkt ons een voedingsbodem 
voor conflicten. De rijdende rechter is een vermakelijk programma, maar zelf willen 
we niet in dit soort situaties belanden.

Door aanplant van bomen binnen 1 meter van de perceelgrens neemt 
schaduwwerking toe. Dit leidt tot verminderde productie van gewassen en leidt ook 
tot gewassen van verminderde kwaliteit. Bij hagen wilt u de afstand naar nihil 
brengen maar dat geeft ook problemen, omdat hagen meestal woekeren en voor je 
het weet staan ze in je land en is het perceel weer kleiner.

Bovendien geeft 2 meter afstand tot de perceelgrens van bomen nu al vaak 
problemen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het vaststellen 
van de oppervlakte van een landbouwperceel wordt door RVO gedaan met 
satellietbeelden en luchtfoto’s. Door overhangende takken wordt de 
landbouwkundige oppervlakte van het perceel kleiner dan de kadastrale oppervlakte.
Agrarische ondernemers verliezen hierdoor jaarlijks opnieuw landbouwgrond. Dit 
heeft naast gevolgen voor de gewasproductie ook consequenties voor 
mestwetgeving, toeslagrechten, vergroeningseisen en grondgebondenheid. Als 
landbouw willen we graag bijdragen aan de instandhouding van het landschap, maar 
het mag niet zo zijn dat de samenleving de vruchten van een mooi landschap met 
bomen kan plukken, en dat de lasten hiervan over de perceelgrens worden 
gesmeten en volledig op het conto van de gebruikers van landbouwgrond terecht 
komen. Wij pleiten er daarom voor om de afstand van hagen en bomen tot de 
perceelgrens bij het oude te laten. In overleg met de eigenaar van de grond kan er 
altijd van de wettelijke afstand worden afgeweken en een compensatie voor de 
gederfde opbrengsten worden afgesproken.
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