Uitnodiging Jaarvergadering De Ploegdriever
Maandag 15 april 2019
Locatie: “Thornsche Molen”, Thornsestraat 20, 6575 JJ Persingen
Programma:
19:30: Inloop met koffie
19:45: Jaarvergadering
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag jaarvergadering 2018
3. Jaarverslag 2018
4. Financieel verslag 2018
5. Kascommissie: de heren Frank Saris en Arno van der Kruis
6. Begroting 2019
7. Bestuursverkiezing: aftredend in 2019 zijn Henk Eikholt en Jacco van Haaren. Het bestuur
stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen. Jan Roelofs wordt voorgedragen als nieuw
bestuurslid. Leden kunnen tot 24 uur voor de vergadering (tegen)kandidaten indienen.
8. Rondvraag
9. Sluiting en uitdelen presentje voor de biodiversiteit
Het verslag van de jaarvergadering 2018 en het jaarverslag staan op de site www.ploegdriever.nl. Het financieel verslag
en de begroting liggen voor de vergadering op 15 april ter inzage en kunnen op aanvraag aan leden per email worden
toegestuurd.

20:15: Pauze met koffie
20:30: Presentatie door Raymond Klaassen over natuurinclusieve landbouw en
biodiversiteitsherstel, een nieuw perspectief op landbouw en natuur.
(ook vrij toegankelijk voor niet-leden!)
Raymond Klaassen, geboren in Groesbeek, is ecoloog en als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
Raymond ziet een uitgekleed ecosysteem als hij naar de huidige landbouw kijkt. Hij pleit voor een extensievere
bedrijfsvoering waarbij boeren in samenwerking met gebiedspartijen werken aan herstel van biodiversiteit, zoals vervat
in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Naast het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn recentelijk verschillende beleidsinitiatieven gepubliceerd om de
landbouw meer natuurvriendelijker te maken. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het najaar
een nieuwe lange termijn visie geschreven over Kringlooplandbouw. De Provincie Gelderland heeft samen met
gebiedspartijen zoals o.a. LTO, IVN, Natuurmonumenten, GNMF, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de
Agrarische Collectieven onlangs het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd.
In alle plannen komt de financiële component nadrukkelijk aan de orde. Steeds wordt gesteld dat grondgebruikers, zoals
boeren, voortaan moeten worden beloond voor hun bijdragen aan natuurbescherming en herstel van biodiversiteit. Ook
wordt in de actieplannen van de provincie een ruim budget beschikbaar gesteld.
Raymond Klaasen zal in zijn inleiding de situatie in Groesbeek en Ooijpolder nadrukkelijk aan de orde stellen. Er is
naderhand volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling van gedachten.

22:00 Afsluiting en borrel

