
Geachte dames en heren,  
Hieronder vindt u het programma voor as woensdag. 
We worden om 09.30 uur verwacht bij de Rijksstraatweg 1, Leersum  
Hier worden we ontvangen en krijgen we een rondleiding op het bedrijf.  
Daarna gaan we naar een volgende locatie Heuvelsesteeg 32, Overberg waar we ook afsluiten. 
 
Wanneer u zich reeds aangemeld heeft gaan we er vanuit dat u mee luncht. Mocht dit NIET zo zijn, 
dan verzoek ik u dit per ommegaande te laten weten.  
 
Als u zich nog niet aangemeld heeft vraag ik u vriendelijk dit zsm, maar uiterlijk as maandag 12 
uur, te doen en daarbij aan te geven of u wel of niet mee luncht.  
 
Gezien de complexe planning van die dag waarvan een deel van de statenleden wel door moet naar 
het werkbezoek in Veenendaal, een deel niet en weer andere deel niet vanuit Utrecht vertrekt zal er 
geen gezamenlijk vervoer vanaf het provinciehuis plaats vinden. (Mocht dit voor u op een probleem 
stuiten neem dan even contact op dan kijken we of er iets voor u te regelen is)  
 
Rest mij nog u en fijn weekend te wensen! 
Met vriendelijke groet,  
Marie Louise 
 
 

 
Van: Paul Rijken <prijken@ltonoord.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 14:54 
Aan: Engelsman, Marie Louise <Marie.Louise.Engelsman@provincie-utrecht.nl> 
CC: ''Bert van Donselaar' <rumelaer@gmail.com> 
Onderwerp: RE: Ontmoeting met Statenleden Utrecht  
Beste Marie Louise, 
Hierbij het programma voor 22 januari 

9.30 Ontvangst Levi de Lange, geitenhouder (Rijksstraatweg 1, Leersum)  

o welkom door Bert van Donselaar 

o Verleden: waar komen we vandaan? 

9.45 Rondleiding Levi de Lange  

o Heden: het beleid en de praktijk 

10.30 verstrek naar locatie 2 (Heuvelsesteeg 32, Overberg) 
10.45 Rondleiding Dick de Koning, biologische vleeskalveren en kippen 

o Heden: wat is al mogelijk? 

o Heden naar toekomst: beleidsdilemma bio versus uitstoot 

11.30 Jeroen van Wijk, gangbare melkveehouder 
o Heden naar toekomst: beleidsdilemma innovatie versus schaalvergroting. 

o Heden naar toekomst: stikstof reduceren lukt niet vanuit stilstand. 

11.50 Bert van Donselaar, voorzitter stikstofcollectief landbouw Utrecht 
o Toekomst: wat als we elkaar gaan helpen?  

o Bodem, balans en kringloop 

o Regels versus ruimte voor vakmanschap en innovatie. 

o Perspectief noodzakelijk: alle sectoren moeten beweging richting nieuwe toekomst 

kunnen maken en in die beweging stikstof naar beneden kunnen brengen.  

12.00 Lunch 
12.30 Einde programma 
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