
Interactie met de 
Statenfractie(s)
OVER DE NOORDELIJKE LANDBOUW EN NATUUR VAN DE TOEKOMST



Voorstellen aanwezigen

Jurgen Elshof
Statenlid Groningen

Anry Kleine Deters
Statenlid Drenthe

Danny van der 
Weijde-Hoogstad
Statenlid Fryslân

Tjeerd de Groot
Tweede Kamerlid



Wat gaan we vanavond doen?
▪ Opening van de bijeenkomst door Jurgen Elshof

▪ Tjeerd de Groot over zijn visie op een toekomstbestendige   
landbouw en het nieuwe coalitieakkoord

▪ Opsplitsen in subgroepen om te praten over de 
stikstofcrisis, duurzaamheid & natuur en inrichting van het 
landschap

▪ Afsluiting met terug- en vooruitblik

▪ Vragen? Stel ze via de chat!



Waarom deze bijeenkomst?
▪ Veel uitdagingen op het gebied van landbouw en natuur in 
de komende jaren: stikstof, Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB), waterkwaliteit, …

▪ Hoe gaan we hier in het Noorden mee om? Welke 
problemen en kansen levert dit op?

▪ Plannen moeten onder meer landen in provinciale en 
gemeentelijke Omgevingsvisies, die nu worden ontwikkeld



Twee korte video’s over de visie van D66 
op landbouw en natuur



Tjeerd de Groot over zijn visie op een 
toekomstbestendige landbouw



Opsplitsen in subsessies
▪ Drie subsessies van tien minuten per sessie over:

▪ Stikstofcrisis: hoe komen we uit de huidige impasse, zodat boeren 

zekerheid krijgen en projecten weer kunnen doorgaan?

▪ Duurzaamheid & natuur: hoe zorgen we voor een toekomstbestendige 

landbouw met oog voor klimaat, milieu en biodiversiteit? Wat zijn de 

kansen van kringlooplandbouw? Hoe kijken we aan tegen sierteelt?

▪ Inrichting landschap: is het legitiem om landbouwgrond te gebruiken 

voor natuur, woningbouw, energietransitie en industrie?



Afsluiting van de avond
▪ Wat hebben de subsessies (globaal) opgeleverd?

▪ Vervolgsessies met geïnteresseerde leden om samen te 
werken aan een Noordelijke visie op landbouw en natuur. 
Meld je aan via D66@ps-provinciegroningen.nl

▪ Aanmelden landelijke werkgroep Landbouw, Voedsel en 
Biodiversiteit (via secretaris Tom Kuhlman, 
LVB@d66duurzaam.nl, en MijnD66)

▪ Wat staat er provinciaal en landelijk op de agenda op het 
gebied van landbouw en natuur?
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