ZLTO afdeling Land van Maas en Waal
Email:zltolandvanmaasenwaal@zlto.nl
Datum

7 januari 2019
Onderwerp

“Kennisdag ZLTO” 2 februari 2019

Beste leden van het college van B&W en raadsleden,
Op zaterdag 2 februari organiseert de ZLTO Land van Maas en Waal een kennisdag. In het
verleden hebben we al twee maal eerder een dergelijke dag georganiseerd. De reden dat we dit
doen is dat allerlei ontwikkelingen gaande zijn en op ons afkomen in het buitengebied die ons
als sector bezig houden maar ook u als gemeenteraadslid of collegelid.
We leven immers in een tijd waarin veranderingen zich in een sneltreinvaart voltrekken. Ook in
de agrarische wereld volgen de veranderingen zich snel op. Denk hierbij aan de afschaffing van
de melkquotering in 2015 en invoering van fosfaatrechten, de ontwikkelingen rondom
mestbeleid bewerking en verwerking. De wetgeving rondom Natura 2000, maar ook
ontwikkelingen op het gebied van dierwelzijn- en huisvesting. Ook de plantaardige sector is
geplaatst voor grote uitdagingen: het gebruik van teelondersteunende voorzieningen in verband
met het veranderende klimaat, emmissie van gewasbeschermingsmiddelen, inzet en
huisvesting seizoensarbeiders. Al deze ontwikkelingen in combinatie met de verdergaande
schaalvergroting vragen om een continue veranderende ruimtelijke en landschappelijke
inpassing. Tel daarbij op de energietransitie die op afkomt en zijn impact gaat hebben op het
buitengebied en we hebben voldoende aanknopingspunten voor een leerzaam en informatief
programma.
In dit kader bezoeken we aanstaande zaterdag een tweetal agrarische bedrijven binnen het
Land van Maas en Waal. Te weten het varkensbedrijf van Jan Willem Jaspers in BovenLeeuwen en het melkveebedrijf bij Jan van Lent in Alphen.
Om worden jullie om 10:00 uur verwacht bij het bedrijf van Jan Willem Jaspers, Kooistraat 5 te
Boven-Leeuwen. Verder is op deze dag het programma als volgt:
10:00 uur
10:30 uur
11:15 uur
11:30 uur
12:30 uur
13:00 uur
13:45 uur

Ontvangst en opening door de voorzitter van de ZLTO, Jan van Lent
Virtuele rondleiding op het varkensbedrijf van de familie Jaspers.
Vertrek naar Alphen (vervoer is geregeld)
Rondleiding op het melkveebedrijf van de familie van Lent, Alphen
Lunch
Energietranisitie en rol voor de sector
Terugkeer naar BovenLeeuwen

Voor vervoer op de dag zelf en een lunch wordt gezorgd. In verband met de hygiene verzoeken
we iedereen om ervoor te zorgen om 24 uur niet in contact te komen met varkens..
In verband met de organisatie vernemen we graag of u aanwezig bent. U kunt dit laten weten
door een mail te sturen naar zltolandvanmaasenwaal@zlto.nl
We verwachten een boeiende en informatieve dag die u niet wilt missen.
Bestuur ZLTO-afdeling Land van Maas en Waal

