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Disteloverlast
Op verzoek van leden heeft het bestuur van LLTB-regio 
Zuid-Limburg de gemeente Eijsden-Margraten verzocht aandacht 
te schenken aan de overlast door distels. Er is weliswaar geen 
distelverordening meer die de gemeente verplicht tot bestrijding, 
maar de LLTB spreekt de gemeente aan op haar zorgplicht. Door 
de distels te maaien of te klepelen voordat ze gaan bloeien, wordt 
veel overlast voor de agrariërs voorkomen. 

Fruitteelt
In oktober heeft de LLTB namens de werkgroep Vorstschade de noodklok geluid over de 
situatie van fruittelers in Zuid-Limburg. Het was geen vijf vóór, maar vijf over twaalf. Na een 
werkbijeenkomst met belangrijke partijen, waaronder fruittelers, provincie Limburg, 
gemeente Eijsden–Margraten, gemeente Valkenburg, LLTB, NFO, Fruitveiling Zuid-Limburg 
en Rabobank Nederland is een versterkingsagenda opgesteld met verschillende 
speerpunten.

uitgelicht

“We hebben het afgelopen jaar veel aandacht gehad voor het Boost-programma Meers-
sen van het waterschap. Klimaatverandering leidt ook in Limburg tot langere droge 
periodes en hevigere regenbuien. Dit heeft zowel gevolgen voor de beschikbaarheid van 
water als voor de kwaliteit van water. Grote hoeveelheden regen in een korte tijd leiden 
tot vloedgolven in dalen en tot frequenter en extremer hoogwater in de Maas en de 
beken. De LLTB is deelnemer in het Boost-programma en verantwoordelijk voor het 
zoeken van oplossingen in het landelijk gebied. Wij zetten in op maatwerk en de juiste 
oplossingen op de juiste plek, met inachtneming van de Verklaring van Roermond.

Vroeg in de zomer van 2017 viel ons de dubieuze eer ten deel dat in ons gebied de eerste hennep in de maïs werd gevonden. 
We hebben dit nare feit aangegrepen om criminaliteit in het buitengebied nog eens nadrukkelijk op de politieke agenda te 
krijgen. Een succesvolle pr-actie die landelijke en regionale cameraploegen naar ons gebied trok, leidde tot politieke aandacht 
en zelfs tot Kamervragen over de inzet van drones en meer algemeen de vraag waar de verantwoordelijkheid van ons als 
agrariërs ophoudt en die van justitie begint.

Tenslotte hebben we door het - op aanvraag van de LLTB - beschikbaar komen van POP3-gelden als LLTB-afdelingen Mergel-
land en Sittard e.o. winst kunnen boeken in het landelijk gebied Beek-Schimmert, dat al 35 jaar wacht op een goede verkave-
ling. Het project ‘Verkavelen voor Groei’ komt daarmee in een eindfase met een mooi resultaat. De uitvoering ligt bij Arvalis 
en het Kadaster.

Dit traject was een van de voorbeelden waarin duidelijk was dat uitdagingen in de belangenbehartiging vaak niet ophouden 
bij de afdelingsgrens. Een van de redenen om eind vorig jaar de afdelingen Mergelland, Sittard e.o. en Heuvelland samen te 
voegen tot LLTB-regio Zuid-Limburg. Er is vorig jaar dan ook veel tijd gestoken in het vinden van een goed regiobestuur, 
waarbij de nadruk – met hoofdletters – lag op verjonging en vernieuwing. Daarin zijn we wonderwel geslaagd. Rest mij enkel 
nog op deze plek een woord van dank uit te spreken richting alle (bestuurs)leden die zich de afgelopen jaren zo geweldig 
hebben ingezet voor onze mooie afdeling Mergelland.”
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