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Geachte heer, mevrouw, 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2017 zijn diverse vragen gesteld hoe is vastgesteld of 
en hoe iemand mee kan doen aan het collectief agrarisch natuurbeheer. Om deze algemene vragen aangaande 
het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te kunnen beantwoorden is het enerzijds van belang om te weten 
welke beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en beheer van (agrarische) natuur en 
landschap binnen de Provincie Limburg zijn vastgesteld. Dit is vastgelegd in het natuurbeheerplan Limburg 
2018. 
Anderzijds is het van belang om kennis te hebben van het proces dat een aanvraag voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer doorloopt van idee tot contract. 
Om u over deze zaken meer duidelijkheid te geven en uw vragen daartoe te beantwoorden, organiseren we 
samen met provincie Limburg een informatiebijeenkomst welke zal plaatsvinden op: 
 

DONDERDAG 12 APRIL 2018 om 20.00 uur 
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (tel.: 045-4051241) 
 
Op de achterzijde van deze uitnodiging treft u het programma van deze bijeenkomst aan. 
 
Aanmelden 
In verband met de organisatie van deze informatiebijeenkomst verzoeken we u zich aan te melden op het 
volgende adres: secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl . Aanmelding is mogelijk tot 10 april a.s. onder 
vermelding van naam, adres, woonplaats en aantal personen. 
 
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u allen welkom te heten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
Richard Smeets, voorzitter 

Aan: 
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
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Agenda : informatiebijeenkomst Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
Datum :  Donderdag 12 april 2018 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats :  Zalencentrum – café Keulen te Klimmen 

   
 
1. Opening door de voorzitter Richard Smeets 
 
 
 
2. Mededelingen 
 
 
 
3. Het natuurbeheerplan Limburg 2018 
 Inleiding door de heer T. Mulder van de provincie Limburg over het Natuurbeheerplan 2018. 
 Daarbij wordt ingegaan op het beleidskader, de nadere uitwerking van de provinciale doelen voor 
 natuur- en landschapsbeheer en subsidiemogelijkheden binnen subsidiestelsel Natuur en Landschap. 
 
 
 
4. Het uitvoeringsproces van het natuurbeheerplan Limburg 2018 
 Inleiding door de heer P. Puts, veldmedewerker bij Natuurrijk Limburg, over het proces van “idee tot 
 beheer” tot en met het afsluiten van een “contract van beheer”. 
 Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe binnen het gestelde kader van het natuurbeheerplan de 
 toepasbare beheerpakketten doelmatig ingezet kunnen worden ten behoeve van de ecologische 
 doelen en de wensen en/of mogelijkheden van de deelnemer. 
 

 
 

5. Rondvraag  
 
 
 
6. Sluiting  


