
MEER INFORMATIE >>

BEKIJK DE VACATURE >>

Vacature: Senior Adviseur Ruimtelijke
Ontwikkeling
 

Ben jij ondernemend, beschik jij over een !inke dosis
enthousiasme, heb je passie voor adviseren van ondernemers
in de food en agri keten over bedrijfsontwikkeling en weet jij te
spelen met de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling en planologie?

 

 

MEER INFORMATIE >>

MEER INFORMATIE >>

Coops Mengvoeders bouwde nieuwe
laadstraat en zakgoedloods
 

De veevoederfabriek van Coops Mengvoeders in Halle ligt vlak
tegen de dorpsrand aan. De grootste uitdaging in het project
was volgens adviseur Barry Wopereis de milieucomponent. Bij
een veevoederbedrijf spelen geur, geluid en stof een grote rol.
Bij de ontwikkeling van de plannen bleek de grootste impact
echter te komen van de brandveiligheidseisen. Arno: “de
gestelde eisen waren uiteraard redelijk, want je wilt ook voor je
eigen medewerkers en de buurt natuurlijk de hoogste
veiligheid”.

 

 

Locatie Barneveld
 

Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T: 0342-474255
E: info@vanwestreenen.nl
 

 

 

Locatie Lichtenvoorde
 

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: 0544-379737
E: info@vanwestreenen.nl
 

 

Locatie Tubbergen
 

Haarweg 9a
7651 KE Tubbergen
T: 0546-706586
E: info@vanwestreenen.nl
 

 

 

 

Regeling gerichte opkoop veehouderijen
 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de, in de afgelopen jaren ontstane,
stikstofproblematiek oplossen. Het doel is om in 2030 de stikstofbelasting op Natura2000 gebieden te
halveren. Een van de oplossingen op de korte termijn is het gericht opkopen van veehouderijbedrijven in
de buurt van overbelaste Natura2000 gebieden. Hieronder leest u meer over deze opkoopregeling.

Budget
De gepresenteerde opkoopregeling, waar 100 miljoen euro mee gemoeid is, gaat uit van vrijwillige
deelname en gaat ervanuit dat het gehele bedrijf, inclusief gronden, wordt opgekocht. Daarin verschilt de
regeling dus met die van de recentelijke Regeling warme sanering varkenshouderij, waarbij de boer zijn
gronden zelf mag behouden. Het ministerie delegeert de opkoop aan de provincies, waarvoor een
verdeelsleutel is gemaakt. De 100 miljoen euro is overigens de eerste tranche van de 350 miljoen die men
gereserveerd heeft voor gerichte opkoop van veehouderijen.
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg om Boer
 

Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met vrijwilligers in heel Nederland
die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het
bedrijf op moet, zorg hebben over de "nanciële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg
om Boer en Tuinder terecht.
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http://b.marketingautomation.services/click/308478791/vanwestreenen.nl/?p=pznW8JqIkpoI8d9JgdIRDHGiVcrJ8ldpC22Tg_axEablYEgtACJrmGHls-xu4oaY6AlU0F2zjyBiXfkxUoPaEn3Ab9Hwm_6j8D_YoolJjRZX3VIesaXeOrUnPrMrHE-Su51pWrsJTeClw7mDilndgoXwyJ6bhep0kqTDAi_VcSQXmzFBEIqE4d86Bj5dxpqMbzU4S9aS-LMilFi6OK6vPlKLF0H49FohqxDYpCH0YA1Bj2YddL7BKN01HZd1t_R4SLcyC40i6p9UG7HAFfg6Fg==
http://b.marketingautomation.services/click/308478791/vanwestreenen.nl/?p=KEsXHfz8V9wd8tnuoiuNylfwghU9JITMR373CHLUmt2BO05g_egIKe9ptobQs9F0-wm6SO9I2LuvSYHwYYaHQ9NI-xZJ8Z7bGwnYBvzTKf0joQ2zEB7jHxWBdDvKAJFlKo8qLfQoS_3hqXKKRwIsYjQmZYKN0R6TRmsktES4Qpw3Wz4sx-brAckcRtZyxQbiyrNzjOd6tTOm2hfVPX4-P4lTfZsYYtwiiHzWMIlq-tePoc7P-NCfX5QzSt9j-AJfhhEcnf82-GJDnn2BYqm3pcRkknkUrIYPC0yC9JG3Ug2G_ykkoeV8zx4cVLmdnMEGQlbmv90qD-FSwqXd3CxOXw==
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