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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. 
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de zaken die spelen binnen de vereniging. 
Na de oprichtingsavond zijn er 75 leden die zich hebben aangemeld voor een lidmaatschap. Wij zijn deze 
mensen dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons gesteld hebben. 
Achter de schermen hebben wij ons de afgelopen maand ingezet om bekendheid te geven aan de vereniging 
en ingang te verkrijgen tot bestuurstafels, gemeenteraden en verschillende overleggen. Mochten er zaken 
spelen in uw gebied, breng het bestuur hiervan op de hoogte. Op deze manier staan we samen sterk. 
 

 

Brainstormavond met Water, Land & Dijken en LTO 

➢ Kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter WLD Frank de Wit en nieuw 

bestuurslid LTO Michiel Out.  

 

Voorbereidend gesprek met Jack Rijlaarsdam bestuurslid Collectief Stikstoftafel 

➢  Zij hebben al meermaals gesproken met de Provincie en hebben ons hierover  

bijgepraat. 

 

Uitgenodigd door provincie met gedeputeerde Esther Rommel en 2 beleidsmedewerkers 

➢ We hebben veel ruimte gekregen om onze punten uit te spreken en de zorgen die in het 

gebied leven te uiten. We hebben een plek aangeboden gekregen bij de gebiedstafel 

stikstof. 

 

Goede interviews met geïnteresseerde media 

➢ We hebben in de Noord-Hollandse Courant een artikel kunnen publiceren en daarnaast 

komen er artikelen in de Nieuwe Oogst en Agraaf 

 

Bedrijfsbezoek bij Firma Verbij met beleidsmedewerkers van Stikstoftafel Provincie NH 

➢ Pijnpunten blootgelegd die op de gebieden en veehouders afkomen.  
 

Gemeente Waterland wil graag op bezoek komen, dit is voor nu uitgesteld. 

We hebben ons ook voorbereid om in te spreken bij de komende commissievergadering NLG 

Provincie NH Vitaal platteland Amsterdam Wetlands. 

Tevens proberen we druk te zetten bij omvorming op agrarische gronden naar NNN Waterland 

Oost. We komen daarbij op voor de belangen van onze leden,  
 

Helaas heeft de uitbraak van het Corona-virus ervoor gezorgd dat er veel overleggen niet kunnen plaats 
vinden en zijn uitgesteld. U kunt er wel van op aan dat wij onze uiterste best doen om op de hoogte te 
blijven van de voorgang van de gesprekken en waar mogelijk in te spreken.  


