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NETWERK BOERENKANS NOORD

UITNODIGING
voor de (uitgestelde) Netwerkbijeenkomst Boerenkans regio Noord
Datum: donderdag 8 oktober 2020
Tijd:
14.30 - 17.00 uur
Locatie: Familie Smeenge, De Zeegster Hoeve, Hoofdweg 62, 9483 PD Zeegse
LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE I.V.M. CORONA-VOORSCHRIFTEN!!!
Aanmelding uiterlijk maandag 5 oktober: boerenkansnoord@gmail.com
Het thema van de bijeenkomst is:
"stikstofproblematiek: hoe kan een agrarisch ondernemer daar mee omgaan in het
spanningsveld van acties en nog onzekere overheidsmaatregelen”.
Gastheer is AgriPlaza Makelaars die voor ons een 1,5 meter locatie beschikbaar heeft geregeld
bij de familie Smeenge op De Zeegster Hoeve in Zeegse.
Sinds de stikstofuitspraak in mei 2019 is Nederland in rep en roer over de stikstofproblematiek.
Op dit moment is nog volstrekt onduidelijk hoe dit voor individuele (agrarische) ondernemers zal
uitpakken. Ondernemers moeten de komende tijd wel verder met hun bedrijf, weten waar ze
staan en weten om te gaan met de mogelijke bedreigingen voor het bedrijf. En op tijd actie
ondernemen om qua vergunningen de continuïteit van het bedrijf te borgen.
Wat is onze opstelling en rol als erfbetreders en belangenbehartigers hierbij?
Rienk Prins van AgriPlaza Makelaars en gespecialiseerd in de praktijk van de stikstofwetgeving zal
dit voor ons inleiden met aansluitend een discussie hierover.
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Programma:
14.15 uur Ontvangst
14.30 uur - Opening, door netwerkvoorzitter Erik Middelveldt;
- mededelingen, in te brengen agendapunten en voorstelronde.
14.40 uur

15.00 uur

Over AgriPlaza Makelaars door Harry Nijborg.
Aansluitend vertelt de heer Smeenge over de Zeegster Hoeve.
Inleiding door Rienk Prins over het thema.
Aansluitend gedachtewisseling naar aanleiding van het thema.

16.30 uur

Overige agendapunten:
- verslag van 15 oktober 2019 ;
- vaststellen van datum en onderwerp voor de volgende bijeenkomst;
- datumvoorstel: donderdag 11 maart 2021;
- nieuw commissielid/secretaris: Bertus Stormink stopt met zijn werkzaamheden
voor Zorg om Boer en Tuinder en Netwerk Boerenkans Noord.
Opvolger is de heer Marten Kuizenga, vrijwilliger bij ZOB.
- afsluiting en netwerken.

17.00 uur

Einde van de bijeenkomst.

Wij danken Rienk Prins voor het verzorgen van het thema en AgriPlaza Makelaars voor het
beschikbaar stellen van de locatie en catering en de familie Smeenge voor de gastvrijheid.
Aanmelding:
Opgave uiterlijk maandag 5 oktober: boerenkansnoord@gmail.com
Voor wie zich al voor 17 maart aangemeld had: graag een reactie dat u op 8 oktober komt.
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
Graag begroeten wij u op donderdag 8 oktober a.s.

Met vriendelijke groeten,
De netwerkcommissie van Boerenkans Netwerk Noord,
Erik Middelveldt, voorzitter
Bertus Stormink, secretaris
Gerty Leeuwerik, lid/penningmeester
Marten Kuizenga, opvolger van Bertus Stormink

