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>

Ambitie vraagt
om innovatie voor
en door ondernemers

> LLtL ondersteunt
inmiddels 20 projecten

In de ambitienota LLtL heeft de

Met deze ambitie streven we naar

In 2013 is opdracht verleend aan het

Provincie Limburg samen met

een substantiële vergroting van de

Innovatiecentrum Venlo om te fungeren

agrarische ondernemers en een

toegevoegde waarde van het Limburgs

als loket voor ondernemers-ideeën

aantal stakeholders de richting voor

land- en tuinbouwcluster.. Hiermee

in het kader van de Voorloperstrategie.

de Limburgse land- en tuinbouw in

beogen we ook ontwikkeling en

Op deze wijze kunnen ondernemers

de komende jaren vastgesteld.

versterking van de werkgelegenheid

ondersteund worden bij de vraagstelling

De voornaamste ambitie is om de sterke

in de land- en tuinbouw(-keten).

en innovatievoorstellen.
In de afgelopen periode hebben meer

marktpositie van de sector te behouden
mét de garantie dat de gezondheid

Middels deze nieuwsbrief willen we u

dan 40 ondernemers zich met hun idee

van mens en dier niet in het geding

regelmatig op de hoogte houden van

bij het Innovatiecentrum gemeld.

raakt: “In 2025 moet elk land- en

de ontwikkelingen van dit programma

Hiervan hebben inmiddels 20 projecten

tuinbouwbedrijf een lust voor zijn

LLtL en allerlei activiteiten die in dit kader

tot concrete subsidieverlening geleid.

omgeving zijn.”

worden georganiseerd.

De ambitie is om in 2015 te komen
tot een gebundeld ondernemersloket
agro-innovatie.

De Provincie Limburg streeft naar

Samenwerken aan een platteland

een ondernemend, leefbaar en

waar ruimte is om te ondernemen,

omgevingsbewust platteland. In de

wonen en te verblijven. Limburg telt

Heeft u een innovatief idee?

nota ‘Limburgse Land- en tuinbouw

ruim 4500 land- en tuinbouwbedrijven,

Download het contactformulier via

Loont’ (LLtL) hebben wij onze ambitie

zij beheren ruim 60% van het Limburgse

de site www.lltloont.nl en mail dit naar

als volgt beschreven: “De land- en

buitengebied.

info@innovatiecentrumvenlo.nl

tuinbouw in Limburg ontwikkelt zich
verder als innovatieve sector met
economisch gezonde bedrijven en
vooruitstrevende ondernemers die
duurzaam produceren en midden in
de (lokale) samenleving staan.”

www.lltloont.nl

>

Gemeente Nederweert;
majeur programma 		
buitengebied

Ondernemers, inwoners en bezoekers
van de gemeente Nederweert werken

> LLtL ondersteunt
glutenvrije graanketen

samen aan een prettige woon-werk- en
leefomgeving. Door nieuwe manieren

Coöperatie Carnola zet samen met

Maatschappelijk draagvlak

van denken, originele vormen van

partners een compleet separate

Het wordt steeds drukker in het

samenwerken en een verfrissende kijk

keten voor de teelt, oogst, opslag en

buitengebied. Met meer gebruikers,

op regelgeving ontstaat er een vitaal

verwerking van glutenvrije graanketen

meer eisen, meer kans op conflicten.

platteland waar iedereen op zijn manier

op “van producent tot consument”.

Draagvlak verwerven en zorgen voor

van kan profiteren en van kan leren.

In de hele lijn van uitzaai tot bakkerij

harmonie met de omgeving zijn

Nederweert past in de visie van LLtL en

of verwerking van pasta’s en andere

voorwaarden geworden voor

is een initiatief van de LLTB en de

producten mag geen enkele

succesvol maatschappelijk verantwoord

Stichting Leefbaar Buitengebied

vermenging met glutenhoudende

ondernemen. Dit kan bereikt worden

Nederweert.

gewassen plaatsvinden. Het project

door bedrijfsontwikkelingen tijdig te

wordt gestart vanuit het perspectief

bespreken met omwonenden, adviseurs

van ketenomkering; het inspelen op

en lokale overheid en welbewust om

> Ontbijtsessie 1 jaar LLtL

te gaan met hun irritaties, wensen en
knelpunten.

de vraag van (potentiële) partners en
afnemers en de wensen en behoeften

Op vrijdag 13 juni 2014 vindt het

van de consument. Aan de hand van

tweede ontbijt in het kader van

een werkplan wordt de keten samen

Nederweert

Limburgse Land- en tuinbouw Loont

met partners vormgegeven en ingericht.

In het buitengebied van Nederweert

plaats. In het eerste deel van deze

Onderlinge afspraken worden

werkt men aan grensverleggende en

ochtend blikken we terug op welke

vastgelegd in een intentieverklaring.

innoverende oplossingen. In Nederweert

belangrijke stappen het afgelopen

worden ontwikkelingen in het buitenge-

jaar zijn gezet en in het tweede deel

Voor informatie over overige projecten:

bied zo breed en samenhangend met

geven we aan welke speerpunten het

www.lltloont.nl

diverse partijen benaderd. Dit om de

komende jaar aan de orde zijn en hoe

ondernemer in de toekomst te kunnen

we gezamenlijk de uitvoering verder ter

laten ondernemen in het buitengebied.

hand kunnen nemen. Vanaf 7.30 uur
staat het ontbijt voor u klaar. Om 8.00
uur start het programma en omstreeks
10.15 uur zullen we afsluiten. Twee weken
voor de bijeenkomst zult u verder
geïnformeerd worden over de locatie
en het programma. U kunt zich
digitaal aanmelden via deze link
http://www.formdesk.com/
provincielimburg/ontbijtsessieLLtLoont

www.lltloont.nl

