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Actieplan voor
Limburgse tuinbouw

Versnellingsteam
Belangrijke punten zijn:
•

Instelling van een Versnellingsteam
met voorzitter Kees van Rooij 		

De Provincie en de LLTB zijn een

(burgemeester Horst aan de Maas),

“We willen echt vaart maken met dit

actieplan overeengekomen om

die binnen 3 maanden een

project voor de Limburgse tuinbouw,

de economische weerbaarheid van

uitvoeringsprogramma opstelt;

die economisch van groot belang is.

Het korte termijn urgentie-

De sector is als gevolg van de

versterken. Gedeputeerde Patrick

programma is gericht op het

Ruslandboycot extra kwetsbaar

van der Broeck deelde dit eind

faciliteren van ondernemers bij

geworden, maar moet op de langere

augustus mee tijdens de vergadering

het herijken van hun bedrijfs-

termijn ook los van die boycot nieuwe

van PS-commissie Ruimte Infrastructuur

strategie, het scouten van

kansen gaan benutten. Dat gaat niet

en Financiën.

kansrijke ondernemersideeën, 		

één, twee, drie lukken en zal ook niet

beschikbaarheid van een steunpunt

voor alle ondernemers een oplossing

De tuinbouwsector, en met name

bedrijfsbeëindiging en aanpassing

zijn. Ook stoppende tuinders willen we

de glastuinbouw, is als gevolg van

van de Glas voor Glas regeling.

een adequate begeleiding bieden.”

Limburgse tuinbouwbedrijven te

•

de boycot door Rusland in een extra
moeilijke positie terecht gekomen,

LLtL vervult overigens een belangrijke

waardoor de transitie naar

communicatierol; houdt deze

verduurzaming en meer marktgericht

nieuwsbrief dus in de gaten.

>

Aanmelden
LLtL nieuwsbrief

produceren nog moeilijker is. Tegelijkertijd
is de Limburgse tuinbouw van absoluut

Wilt u geïnformeerd blijven over:

wereldniveau en van groot economisch

•

Themabijeenkomsten LLtL

belang voor de ontwikkeling van de

•

Subsidiemogelijkheden LLtL

Greenportregio, aldus beide partijen.

•

Projectvoortgang LLtL

De tuinbouw en het tuinbouwcluster
worden nu en in de toekomst gezien
als een drager van de Limburgse
economie. Het Manifest is op
16 september officieel ondertekend.

Kunnen wij je
verder helpen
met jouw idee?

Meldt u dan aan voor de
digitale nieuwsbrief en mail
naar lltloont@prvlimburg.nl onder
vermelding van aanmelding
nieuwsbrief.

www.lltloont.nl
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Expeditie Ruimte
gaat van start!
Gaat u mee?

Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook
aandacht besteed aan de ambitie van

> Een van deze projecten
is ‘’Zorgeieren’’

Limburgse Land- en tuinbouw Loont
(LLtL). Kortom, het wordt een boeiende

Voor zorgboerderij Wienes vormt het

Om de ambities van het POL2014 waar

ervaring die u niet wilt missen! Het

legpluimvee de basis van haar

te maken zijn we de weg ingeslagen van

eerste expeditieteam start al eind

kleinschalig bedrijf. Deze zorgboerderij

uitnodigend omgevingsbeleid. Nieuwe

deze maand. Meer informatie en

wil zich onderscheiden van de

kernwoorden in ruimtelijke vraagstukken

de mogelijkheid tot inschrijven is te

grootschalige intensieve veehouderij

zijn uitnodigingsplanologie, co creatie,

vinden op www.wageningenacademy.

en in de toekomst overleven.

verbinden, gezamenlijkheid en

nl/expeditieruimte.

Daartoe wil de zorgboerderij een

inspireren. Hoe geeft u als openbaar
bestuurder of professional hier
concreet handen en voeten aan?
Dat gaan we samen ontdekken in

strategie ontwikkelen waarmee

POL 2014 wordt op
12 december behandeld
in Provinciale Staten

de Expeditie Ruimte! Wageningen

meerwaarde uit de eieren gehaald
kan worden. Het concept “zorgeieren”
van het Pluimhuis biedt hiervoor goede
perspectieven. Onder het motto

Academy heeft de opdracht

Inmiddels zijn 71 ideeën bij Greenport

combinatie van zorg voor mens en dier,

gekregen om dit leertraject samen met

Venlo Innovation Centre (GVIC)

worden kippen door de kleinschalige

onze partners vorm te geven en daarna

binnengekomen waarvan er 52 worden

zorgboer nog diervriendelijker gehouden.

te begeleiden. Expeditie Ruimte kent

doorgezet en een innovatievoucher

Op die manier wordt beoogd om

twee routes: één voor bestuurders en

willen inzetten. 19 ondernemers

het Beter Leven kenmerk van de

één voor professionals (ambtenaren,

heroverwegen hun idee mede op basis

Nederlandse Dierenbescherming

adviseurs, belangenbehartigers, etc.).

van het GVIC advies Overigens verruimt

te verwerven en deze unieke zorgeieren

De beide routes hebben hun eigen

de Provincie, op basis van deze

rechtstreeks te verkopen aan

verkenningstochten, maar kruisen

ontwikkeling, de beschikbaarheid van

supermarkten.

elkaar tijdens de gezamenlijke

innovatievouchers tot eind dit jaar

inspiratiemomenten en verdiepende

tot 100.

themadagen.

www.lltloont.nl

