HERSTRUCTURERING
AGRARISCHE DIENST
Teeltvergadering Toldijk

De agrarische dienst heeft een nieuwe organisatiestructuur. Binnen de dienst heeft er een
scheiding plaats gevonden tussen de teeltkundige zaken en de logistieke activiteiten. In
veel gevallen hebben de telers daardoor een andere contactpersoon gekregen.
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