INSPIRATIE
VOOR UW STUDIECLUB!

Bedrijfsontwikkeling
De juiste inhoud voor een geslaagde bijeenkomst
Ervaringen en kennis delen staan centraal tijdens studieavonden en workshops. Maar welke inhoud geeft u mee? Wij helpen
studieclubs graag bij het organiseren van een geslaagde bijeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen
waarover wij studieavonden en workshops verzorgen.
Bedrijfsontwikkeling, uitbreiding, innovatie, verduurzaming
Boeren zijn altijd bezig met de ontwikkeling van hun bedrijf. Met innovatie, verduurzaming, uitbreiding of nieuwe kansen zoeken. De wet- en regelgeving op dat gebied is niet altijd even eenvoudig of duidelijk. Waar moet u aan voldoen en wat komt er
op u af? FarmConsult laat u door de bomen het bos weer zien. Met een helder verhaal over de (on)mogelijkheden en concreet
advies. Een praktijkbezoek naar een boerenbedrijf dat met bedrijfsontwikkeling bezig is, behoort ook tot de mogelijkheden.
Meteen aan de slag?
Wilt u een studiebijeenkomst organiseren over één van onderstaande onderwerpen? Of wilt u een bijeenkomst op maat?
Neem dan contact op met FarmConsult via farmconsult@forfarmers.eu of bel naar 0573 – 28 89 89. Dan maken we samen van
uw studiebijeenkomst een succes! Kijk voor meer inspiratie ook op www.farmconsult.nl

PRESENTATIE

BESCHRIJVING

Transitiebeleid Noord
Brabant

De provincie Noord Brabant wil naar een duurzamere veehouderij. Wat bedoelt ze daar mee
en wat betekent dit voor uw bedrijf? Wat zijn de mogelijkheden binnen de wetgeving, welke
procedures kunt u doorlopen en hoe ziet een realistische begroting van kosten eruit? In
deze workshop beantwoorden we de vele vragen die er leven onder de Brabantse boeren en
denken we in oplossingen!

Handhavingscontrole

Veehouderijbedrijven krijgen regelmatig te maken met controles vanuit de Wet Milieubeheer
en/of de Wet natuurbescherming. Wat houdt zo’n controle in? Waar moet u op letten? Wat
moet u bij de hand hebben en hoe bereidt u de controle goed voor? Onze specialisten zetten
het voor u op een rij.

Grondgebondenheid

De productie van eiwitrijke gewassen op eigen grond is een hot issue. Welke gronden
tellen mee in de grondgebondenheid van uw bedrijf? Hoe zit het met pacht en eigendom?
En hoe zit het met deze term in bestemmingsplannen? Dit en meer in de workshop
Grondgebondenheid.

Verduurzamen,
mestbewerking,
energiebesparing

Is uw studieclub op zoek naar mogelijkheden voor verduurzaming, mestbewerking of het
nemen van energiebesparende maatregelen? En wilt u meer weten over de techniek er
achter of het rendement? Laat u dan inspireren in deze workshop. Deze kan ook in de vorm
van een excursie naar een voorbeeldbedrijf worden gegeven.

Actuele wet- en regelgeving

Vele wetten en regels komen op u af als veehouder. Denk aan de verordening
ruimte, verordening Natuurbescherming (Noord Brabant), PAS-wetgeving, nieuwe
bestemmingsplannen. Wat houden deze wetten in en hoe speelt u daar handig op in? Voor
lokale studieclubs kunnen we ook ingaan op gemeente/provincie-specifieke zaken.

Z.o.z. voor meer workshops

Vervolg workshops

Omgevingsvergunning

Bij uitbreiden, verbouwen, legaliseren van bestaande situaties; in allerlei gevallen kunt u te
maken krijgen met het aanvragen van een omgevingsvergunningen en/of meldingen. In
deze workshop krijgt u een helder stappenplan met de juiste volgorde om dit goed aan te
pakken en inzicht in de procedure.

Bestemmingsplannen /
Ruimtelijke ordening

Speelt er in ow gemeente een wijziging van bestemmingsplan? Welke kansen of
beperkingen geeft dit voor de veehouderijen in die gemeente? We zetten de wijzigingen op
een rij en laten u zien waar u op moet letten en hoe u bezwaar kan maken.

Subsidie- en fiscale
mogelijkheden

Als u gaat verbouwen, uitbreiden, verduurzamen of innoveren is het slim om gebruik te
maken van de subsidiemogelijkheden of fiscale voordelen die er zijn. Onze specialist zet de
opties voor u onder elkaar en legt uit hoe de regelingen werken.

Jurisprudentie

Welke recente rechterlijke uitspraken zijn van belang? Waar kunt u lering uit trekken en
toepassen op veehouderijen in het algemeen of uw bedrijf in het bijzonder? Onze jurist
geeft tekst en uitleg.

