Programmaschema kennisdag 15 februari op praktijkcentrum Nij Bosma Zathe te Goutum
Tijd
9:30
10:00

Programma
Ontvangst
Opening

10:15

Plenair deel

10:45

1 e ronde workshops

11:30

2 e ronde workshops

12:30

Toespraak door de Gedeputeerde,
aansluitend gelegenheid voor vragen

13:00
14:15

Pauze en mogelijkheid voor een
rondleiding over de proefboerderij
3 e ronde workshops

15:00

4 e ronde workshops

15:45

Einde bijeenkomst

Grote Zaal
Inleiding door Hans
Veurink, SBNL
Introductiefilm:
“Particulier Natuurbeheer:
Kansrijke onderneming”
1.
SBNL
Intro Particulier
Natuurbeheer
2.
DLG
Natuurgebiedsplan
en procedures
Mw. Mr. A.M. Andriesen
”Impuls Particulier
Natuurbeheer in Fryslân”
3.
Nationaal Groenfonds
Financiering van nieuwe
natuur
7.
BoerenNatuur
Inpassing van natuur
in een rundveebedrijf
Informele afsluiting
met een drankje

Ruimte A *

Ruimte B *

Ruimte C *

9.
Nat. Groenfonds
Functiecombinaties
8.
FPG
Natuurschoonwet

4.
SBNL
Inrichting en
beheer
5.
SBNL
Ruimtelijke
ordening

10.
Alterra
Vogel/habitat
richtlijn, F&F wet

8.
FPG
Natuurschoonwet

4.
SBNL
Inrichting en
beheer
5.
SBNL
Ruimtelijke
ordening

6.
BoerenNatuur
Inpassing natuur
akkerbouwbedrijf
10.
Alterra
Vogel/habitat
richtlijn, F&F wet

9.
Nat. Groenfonds
Functiecombinaties

* aan de workshops in ruimte A, B en C kunnen maximaal 15 deelnemers per keer deelnemen
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1

Workshops

nr
1

thema
Introductie nieuwe
natuur

niveau
oriëntatie

# omschrijving
spreker
2 Inleiding over het project, de EHS en de subsidieregeling natuubeheer in Hans Veurink (SBNL)
het algemeen.

2

Gebiedsplan en
procedures

oriëntatie

2 Voorlichting over de natuurgebiedsplannen en procedures voor het
aanvragen van (functieveranderings)subsidie.

Auke Postma (Dienst Landelijk
Gebied)

3

Financiering van
nieuwe natuur

oriëntatie

2 Inleiding over de groene financiering van nieuwe natuur; wat zijn de
mogelijkheden en waar moet u op letten?

Ralph Scholtz / Ina Roeterdink
(Nat. Groenfonds)

4

Inrichting en beheer
van natuur

verdieping 2 Het aanleggen van nieuwe natuur gaat niet zonder inrichtingsplan ; hoe
gaat dit in zijn werk en wat zijn de mogelijkheden?

Willem van Boschinga / Robert
Keizer (SBNL)

5

Ruimtelijke Ordening

verdieping 1 Welke aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening zijn van belang
bij de aanleg van nieuwe natuur, waar moet men op letten?

Willem van Boschinga / Robert
Keizer (SBNL)

6

Natuur binnen een
akkerbouwbedrijf

verdieping 1 bedrijfseconomische aspecten van nieuwe natuur op een
akkerbouwbedrijf; wat zijn de voor- en nadelen, mogelijkheden, waar
moet rekening mee gehouden worden?

Gert Jan Stoeten
(BoerenNatuur)

7

Natuur binnen een
rundveebedrijf

verdieping 1 bedrijfseconomische aspecten van nieuwe natuur op een rundveebedrijf; Gert Jan Stoeten
wat zijn de voor- en nadelen, mogelijkheden, waar moet rekening mee
(BoerenNatuur)
gehouden worden?

8

Natuurschoonwet

verdieping 2 Fiscaal voordeel voor particuliere gronden in combinatie met nieuwe
natuur; wat zijn de voor- en nadelen en waar moet men op letten?

Ineke Brusse (Federatie
Particulier Grondbezit)

9

Financiering
functiecombinaties

verdieping 2 Subsidiëring en financiering van particuliere natuuraanleg in de praktijk.
Voorbeelden en aandachtspunten.

Ralph Scholtz / Ina Roeterdink
(Nat. Groenfonds)

verdieping 1 Introductie natuurbeschermingswetgeving en betekenis hiervan voor de
bedrijfsvoering algemeen en specifiek bij omvorming naar particulier
natuurbeheer.

Mirjam Broekmeyer (Alterra)

10 Vogel- en
Habitatrichtlijn, Floraen Faunawet
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