
Zet alvast in uw agenda!

4 juni: Regiobijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw

 
Noord-Nederland en ‘de landbouw’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de 
onderlegger van de brede welvaart in onze regio. De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe 
en het Rijk willen samen de komende jaren met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 
een impuls geven aan het nog sneller verduurzamen van onze landbouwsector. Hierbij is 
net als in onze lopende landbouwprogramma’s van toepassing: “economie en ecologie in 
balans met de leefomgeving”. Met andere woorden: de inzet richt zich op de opgave om 
kringlooplandbouw te combineren met het leveren van een bijdrage aan de biodiversiteit 
en landschapskwaliteit. Dit doen we door een gebiedsgerichte aanpak waarin we in het 
Noorden over en weer van elkaar zullen leren. We zien deze Regio Deal als een mooie kans 
om een extra impuls te geven aan het gezond, veerkrachtig en leefbaar houden van het 
platteland. Voor nu en voor toekomstige generaties. 

Deze Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw maken we vooral samen met u! 
Graag ontmoeten wij onze partners uit de landbouw- en natuursector en kennisinstellingen 
bij de regiobijeenkomst op 4 juni. Wij gaan dan met elkaar in gesprek over hoe de Regio Deal 
in grote lijnen nu vorm krijgt en hoe uw organisatie hierover kan meedenken en bijdragen. 
Allen samen maken we de Deal tot een succes! 

Gedeputeerden Johannes Kramer, Henk Staghouwer, Henk Jumelet en directeur-generaal 
Johan Osinga van het ministerie van LNV zien en spreken u graag op dinsdag 4 juni van 
19.00 tot 21.00 uur bij de landelijk gelegen Pollepleats, De Kat 20 in Westhem. U bent van 
harte welkom!

U komt toch ook? 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Meldt u aan door een e-mail te sturen aan 
Griet Vonk, g.vonk@fryslan.frl.  Aanmelden kan tot uiterlijk 29 mei 12.00 uur.  
U ontvangt na aanmelding een uitgebreider programma.


