
Maandag 23 april 2018 
17.00 - 20.00 uur, Doorwerth

Hoe kunnen natuur en landbouw 
bijdragen aan minder broeikasgassen?

Netwerkbijeenkomst natuur en landbouw

Aankondiging 



Hierbij nodigen wij u, als partner in het landelijk gebied uit voor de 
jaarlijkse netwerkbijeenkomst over natuur en landbouw in Gelderland.  

Centrale thema
Om op koers te liggen voor de uitvoering van het internationale 
klimaatakkoord van Parijs moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 
drastisch omlaag. Het kabinet wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 
49 procent lager is dan in 1990. Dat is een enorme opgave. Daarom wil het 
kabinet een nieuw Nationaal Klimaat- en Energieakkoord sluiten met 
maatschappelijke organisaties. 

Op dit moment vindt een breed maatschappelijk overleg plaats met burgers, 
boeren, bonden, (energie)bedrijven, netbeheerders en natuur- en milieu-
organisaties. ‘Dit is een ambitieus tijdpad, hetgeen van alle betrokken 
partijen grote inspanningen zal vragen’, schrijft Wiebes in zijn brief aan de 
Tweede Kamer. 

Gelderland wil een stap verder gaan en 55% minder uitstoot van broeikas-
gassen in 2030. Hoe kunnen wij in Gelderland met natuur en landbouw 
bijdragen aan het terugdringen van deze uitstoot en hoe pakken we dat aan? 
Dat is het centrale thema van de netwerkbijeenkomst op 23 april. 

Denkt u met ons mee? 



Programma
Tijdens de plenaire start staan we eerst stil bij de stand van zaken van het 
Klimaat- en Energieakkoord. Daarna is er een forumdiscussie tussen 
vertegenwoordigers van de natuur- en  landbouwsector, onderwijs en 
overheid. 

Vervolgens kunt u deelnemen aan één van de deelsessies, bijvoorbeeld: 
De eiwittransitie: wat eten we in 2050? Wat levert duurzaam bodembeheer 
op? Hoe verminderen we de uitstoot in de veehouderij? En in de 
glastuin  bouw? Hoe leggen we meer CO2 vast in natuurgebieden? 
Moeten we meer bos aanleggen en waar dan? Wat zijn de dilemma’s rond 
voedselvoorziening, klimaatverandering en biodiversiteit?

Voor wie?
De netwerkbijeenkomst is voor Gelderse organisaties zoals terreinbeheerders, 
landbouworganisaties, ketenbedrijven, gemeenten, waterschappen en 
overige belangstellenden. 

Wanneer en waar?
Datum  : maandag 23 april 2018
Tijdstip  : 17.00 - 20.00 uur 
Locatie  : Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth, Kabeljauwallee 35,   
     6865 BL  Doorwerth 

Wilt u de datum van de netwerkbijeenkomst alvast noteren in uw 
agenda?
Twee weken vóór de netwerkbijeenkomst ontvangt u een officiële 
uitnodiging met het programma. U kunt zich dan ook inschrijven voor één 
van de deelsessies. 

Eventuele vragen kunt u stellen via realiserennatuur@gelderland.nl. 
U mag deze uitnodiging natuurlijk doorsturen naar uw collega’s of collega-
organisaties.

Wij hopen u op 23 april a.s. te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, 
Gert Jan de Fijter 
programmamanager Natuur en Landschap

mailto:realiserennatuur%40gelderland.nl?subject=Vraag%20over%20netwerkbijeenkomst
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl


