Raadsinformatie-bijeenkomst op 19 maart 2019
Aan de leden van de gemeenteraad en commissie,
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodigen de Voorzitters van de Raadscommissie u uit voor de raadsinformatie-bijeenkomst, die
wordt gehouden op dinsdag 19 maart 2019, aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis, Anna van
Raesfeltstraat 37 te Schipluiden.
Onderwerp: toekomstperspectieven voor de landbouw in Midden-Delfland
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 19 maart staat de landbouw in Midden-Delfland centraal.
De grondgebonden veehouderij, voornamelijk bestaande uit melkveehouders, is de economische en
landschappelijke drager van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. Gemeente MiddenDelfland en LTO Delflands Groen werken samen om de boeren te faciliteren in deze rol. De IODSprojecten Duurzaam Boer Blijven (inclusief MIND-netwerk) en Grondinstrument vormen daarbij de
belangrijkste pijlers van uitvoering.
Tijdens de informatieavond komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod binnen de landbouw. Er
wordt ingegaan op de landelijke trends en ontwikkelingen en wat dat betekent voor Midden-Delfland.
Kringlooplandbouw, waar Midden-Delfland al jaren actief mee is en inmiddels kabinetsbeleid is
geworden, komt uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er een analyse gepresenteerd van de huidige
landbouwstructuur van Midden-Delfland met kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
De avond is ingericht met als doel om nieuwe inzichten en perspectieven aan bod te laten komen. Na
de intro en een kort overzicht van de projecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument, komen er
drie sprekers het woord:
 Jan Spijkerboer, senior adviseur gebiedsontwikkeling van het Kadaster, oud medewerker van
de Dienst Landelijk Gebied, en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de
Reconstructie Midden-Delfland, tevens voormalig senior rentmeester van Natuurmonumenten,
gaat in op algemene trends en ontwikkelingen binnen de agrarische sector en het landelijk
gebied
 Frank Verhoeven, eigenaar van Boerenverstand., al enkele jaren begeleider van de
studiegroepen kringlooplandbouw in Midden-Delfland, gaat in op de resultaten van het
kringlooplandbouwproject in Midden-Delfland wat al bijna tien jaar loopt, en duidt de
betekenis van de nationale visie op duurzame landbouw voor Midden-Delfland
 Stan Gloudemans, kavelruilcoördinator/vertrouwenspersoon namens LTO Delflands Groen,
geeft een analyse van de huidige landbouwstructuur en geeft aan waar er kansen en
mogelijkheden liggen voor agrarische bedrijven in Midden-Delfland. De nadruk ligt daarbij op
grond en de verkaveling daarvan en de verspreiding van de landbouwbedrijven over het
gebied.

