Secretariaat
p/a Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder
Meestoofweg 6
4475 AR Wilhelminadorp

Aan de leden van het Zeeuws Particulier Grondbezit
Onderwerp:

Informatieve Ledenvergadering te Nieuw- en Sint Joosland

Donderdag 26 november 2015, aanvang bijeenkomst 16.00 uur
Locatie:

Partycentrum de Merelhoeve, Langeweg 3, 4339 NA Nieuw- en Sint Joosland
+31 (0)118-601408
Wilhelminadorp, 6 november 2015

Geachte ZPG leden,
Graag nodigen wij u uit voor de informatieve ledenvergadering van het ZPG.
We worden geïnformeerd over de ‘Startnota Natuurvisie’ van de Provincie Zeeland. Dhr. Winant
Halfwerk is graag bereid om dan een toelichting te komen geven op het proces rond en de reikwijdte
van de Natuurvisie. Aansluitend zal Erik van Moorsel u meenemen in de ontwikkelingen van het
agrarisch natuurbeheer. De samenwerking van ZLTO, het Landschapsbeheer in Zeeland en Brabant,
BPG en ZPG in ‘ZeeBra’ biedt extra kansen voor grondeigenaren, ANV’s en het collectief. Tot slot zal
René de Bont ingaan op de Omgevingswet die eraan zit te komen.
Het programma
16.00 uur
16.30 uur

18.00 uur
18.30 uur

Samenkomst, de koffie staat voor u klaar
Inleidingen:
 ‘Startnota Natuurvisie van de Provincie Zeeland’
Winant Halfwerk - Beleidsmedewerker Natuur en Landschap, Provincie
Zeeland - Afdeling Water, Bodem en Natuur
 ‘Ondersteuning van het nieuwe collectieve Agrarische Natuur- en
Landschapsbeheer in Zeeland en Brabant’
Erik van Moorsel – Coördinator ZeeBra
 ‘Invoering omgevingswet 2018’
René de Bont – Regiocoördinator ZPG
Aperitief
Gezamenlijke maaltijd, met twee vastgestelde gangen en koffie na

Na afloop van de ledenvergadering wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke
maaltijd. Indien u hiervan gebruik maakt vragen wij u om rechtstreeks met de Merelhoeve af te rekenen.

Het bestuur stelt uw deelname aan deze bijeenkomst zeer op prijs. Belangstellende introducés zijn van
harte welkom. U kunt zich aanmelden:
Per e-mail zpg@grondbezit.nl, per fax 0113 233 734 of eventueel per telefoon 0113 276 376.
Graag aangeven of u wel of niet gebruik maakt van de maaltijd, met uw voorkeur voor vlees of vis.
Tot ziens op 26 november.
Met vriendelijke groet,
Augusta Lantsheer, secretaris/penningmeester

Voor meer informatie:
www.grondbezit.nl
www.merelhoeve.nl
en de nieuwsbrief “GRONDIG”, van de FPG, editie Zeeland
Locatie
Info

Partycentrum de Merelhoeve, Langeweg 3, 4339 NA Nieuw- en Sint Joosland
Regiocoördinator René de Bont zpg@grondbezit.nl 06 2358 6485

